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Beyaz Tutkal  
 

Polivinil asetat esaslı, su bazı, kuruduktan sonra esnek ve sağlam film tabakası oluşturan, 

su bazlı beyaz renkli bir tutkaldır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Kağıt, karton, kumaş ve her türlü ahşap yüzey (masif, sunta ve MDF) kaplaması, 

yapıştırılması işlemlerinde kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar. 

• Suda çözünür 

• Kuruma süreleri sonunda esnek, sağlam ve buzlu cam görüntüsünde bir film tabakası oluşturur. 

• Ekonomik ve uzun ömürlüdür. 

• Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.  
 

Uygulama 
 

Bianca Beyaz Tutkal Uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz 

ve kuru olmalıdır. Fırça veya rulo ile minimum +5°C, maksimum +30°C'de uygulanabilir. Uygulama öncesinde 

ürünün karıştırılması önerilmektedir. Sıcak ve soğuk preste kullanılabilir. 2-5 kg/cm2 basınçta 5-15 dakika 

presleme süresi iyi bir yapıştırma işlemi için yeterlidir. Bu süre ahşap cinsine ve pres sıcaklığına bağlı olarak 

değişebilir. Tutkal yüzeye fırça, rulo ve otomatik makinelerile sürülebilir. Tutkal, uygulanacak yüzeyin 

kenarlarından taşacak miktarda uygulanmalı, taşan kısımlar hemen nemli bezle silinmelidir. Uygulama 

işleminden en fazla 10 dakika sonra yapıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Kullanıldıktan sonra ambalajın 

kapağı sıkıca kapatılmalıdır. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır.  
 

Sarfiyat 
 

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulanan film kalınlığına göre 200-400 

gr/m2’dir. 
 

Depolama 
 

Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 1 yıl. 
 

Ambalaj 
 

1,00 / 3,00 / 20,00 kg 
 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri 
 

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. 

• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. 

• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. 

• Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. 

• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. 

• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz. 

• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. 

• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz. 

http://www.biancaboya.com/index.html
http://www.biancaboya.com/boya/index.html

