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Bia-Prime Gloss 
 

Parlak ve Emici Olmayan Yüzeyler için Özel Astar 
 

Özel akrilik polimer ve epoksi reçine kombinasyonlu, tek bileşenli kullanıma hazır, 
parlak ve emici olmayan yüzeyler için astar malzemesidir.  

 

Kullanım Alanları 
 

• İç ve dış mekanlarda 
• Duvar ve zeminde 
• Geçirimsiz emici olmayan yüzeylere sahip seramik, döşeme taşları, terrazo, 
sırlanmış mühendislik tuğlaları, doğal ve dökme taşlar. 

• Seramik yapıştırıcıları, zemin tesviye şapları, uygulamalarından önce astar olarak, 
• Bia-Crete tamir harçları uygulamalarından önce astar olarak kullanılır. 
  

Avantajları 
 

• Kullanıma hazırdır, 
• Kullanımı ve uygulaması kolaydır, 
• Solvent içermez, çevreye ve uygulayıcılara zarar vermez, 
• Zemine ve üzerine gelecek kaplamaya mükemmel yapışır, 
• Kontrol amaçlı olarak sarı renk ile renklendirilmiştir uygulandığı zeminde fark edilir. 
 

Teknik Özellikleri 
 

Malzemenin Yapısı : Modifiye özel polimer Dispersiyon ve Epoksi Reçine  
Görünüm : Açık Sarı Sıvı 
Yoğunluk : 1,2 kg/lt. 
Kuruma Süresi : 3 saat 
 

Yüzeyin Hazırlanması 
 

Uygulanacak yüzeyler boya, yağ, asfalt gibi her türlü kalıntıdan arındırılmalıdır. Zeminin kuru olmasına dikkat 
edilmelidir. 
 

Karıştırma 
 

Malzeme homojen bir karışım oluncaya kadar, 400 - 600 devir/dk.'lık karıştırıcı uçlu matkap ile en az 3 dakika 
karıştırılmalıdır.   
 

Uygulama 
 

Malzeme yüzeye direkt olarak dökülerek, yumuşak kıllı fırça ile zemine çapraz bir şekilde yayılarak 
uygulanmamış alan kalmamasına dikkat edilir. Malzemenin yüzeyde tam kurumasından sonra üzerine diğer 
uygulamalar yapılır.  
 

Sarfiyat 
 

Yüzeyin durumuna göre 120 - 180 gr/m² arasında kullanılması tavsiye edilir. 
 

Ambalaj 
 

5,00 kg 
 

Raf Ömrü 
 

Düzgün depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 6 aydır.  
 

Depolama 
 

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır.  
 
 
 



  
 
       ÜRÜN BİLGİ FORMU 
     Doküman No: TDS.YK.004 
     Revizyon Tarihi / No: 01.10.2018 / 00 
 

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul 
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx)   Faks: +90 (212) 858 04 08   www.biancaboya.com   info@biancaboya.com 

   FR-72-53 (00) 
 

Güvenlik Önlemleri 
 

Uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, 
bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, 
yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na 
(Materilal Safety Data Sheet) bakılmalıdır.  
 

Sorumluluk 
 

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Orkim Ortaklar Boya 
Sanayi ve Pazarlama A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı 
oluşabilecek sonuçlardan Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. sorumlu tutulamaz.  


