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Astaria - Bütün Yüzeylere Yapışan Ekstra Astar 
 

Akrilik reçine esaslı, galvaniz, alüminyum çinko gibi zor yüzeylere mükemmel 

yapışma özelliğine sahip, hızlı kuruyan, ipeksi mat parlaklıkta astar boyadır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

İç ve dış cephelerde demir, çelik, alüminyum, çinko (galvanizli yüzeyler),sert  pvc, 

bakır ve ahşap yüzeylerde kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• Demir ve çelik yüzeyler için korozyon önleyicidir. 

• Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışır. 

• Çabuk kuruma özelliğine sahiptir. 

• Üzerine epoksi ve selülozik boyalar rahatlıkla uygulanabilir. 

• Selülozik vernikler (nitro selüloz esaslı) için kullanılan incelticilere dayanıklıdır. 

• Hava şartlarına dayanıklıdır. 

• Kurşun içermez. 
 

Uygulama 
 

Uygulama yapılacak yüzeyler Bianca Selülozik Tiner ile temizlenmeli ve zımpara ile arındırılmalıdır. 

Yüzeylerden her türlü toz, kir, yağ vb. uzaklaştırılır. %5-15 oranında Bianca Selülozik Tiner ile inceltilen 

astar, boya tabancası ile tatbik edilir. Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.  
 

Ahşap yüzeylere;  Ham ahşap yüzeylere, Bianca Astaria’dan önce Bianca Ahşap Koruyucu uygulaması 

yapılması önerilir. Uygulamada, sert ağaçlar için ağaçtaki nem oranı ortalama %10’u, yumuşak ağaçlar için 

%13’ü geçmemelidir. İç ve dış cephelerde tek kat uygulama yapılabilir. 
 

Demir ve çelik yüzeylerde;  Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam 

ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. 

Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.  
 

Çinko (galvanizli yüzeyler); Dış cephelerdeki çinko yüzeylere Bianca Astaria uygulama yapılması önerilir. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Bianca Selülozik Tiner  ile %5 - 15  oranında inceltme yapılır. 
 

Kuruma Süresi (20ºC) 
 

Dokunma Kuruması: 20 - 30 dakika 

Toz Tutmama: 1 - 2 saat 

Sertleşme Kuruması: 3 - 4 saat 
 

Astarlanabilen  Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 11 m² alan tek kat astarlanır.  
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.   
 

Ambalaj 
 

0,75 / 2,50 / 15,00 lt 
 

Zararlılık Sınıflandırması 
 

• Alev. Sıvı 2, H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar  

• Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 

• BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. 
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• BHOT. Tek Mrz. 3, H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. 

• Cilt Tah. 2, H315: Cilt tahrişine yol açar. 

• Ürm.Sis.Tok.2, H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.                   
 

Önlem İfadeleri 
 

- Tedbir 

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez. 

P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın. 

P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. 

P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın. 

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 

- Müdahale 

P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No’lu Telefonunu veya doktoru / hekimi 

arayın. 

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız. 

P331: Kusturmayın. 

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar 

kullanın. 

P302+P352: Deri ile temas halinde bol sabun ve su ile yıkayın. 

P303+P353+P361: Deri ile temas halinde kirlenmiş tüm giysilerinizi çıkarın, cildinizi su ile durulayın. 

P304+P340: Solunduğunda zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat 

bir pozisyonda tutun. 

P370+P378: Yangın durumunda söndürmek için ABC yangın cihazı kullanın. 

P308+P313: Maruz Kalınma veya etkileşme halinde tıbbi yardım alın. 

- Depolama 

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. 

- Bertaraf 

P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye 

edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. 
 

Uyarı Kelimesi 
 

Tehlike 
 

Zararlılık İşaretleri 
 

 

 
 


