
  
 
       ÜRÜN BİLGİ FORMU 

      Doküman No: TDS.SU.087 

     Revizyon Tarihi / No: 30.06.2020 / 01 

 

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) 

 

 

Pas Dönüştürücü Astar (Rust-Conventer) PD-20 
 

Özel formülasyonu sayesinde pas oluşan yüzeylerin kontrol altına alınmasını ve nötralize 
edilmesini sağlayan ve koruyucu bir tabaka oluşturan emülsiyondur. 
  

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Makine teçhizatı, yedek parçalar, otomotiv çerçeveleri, borular, su tankları köprüler, 
vanalar, tren rayları. 
 

 Özellikleri 
 

• Değerli aksamı koruyarak ömürlerini uzatır.  
• Bir hamlede eski pası durdurur:  
• Asitleme, kazıma, taşlama, kumlama gibi işlemlere gerek yoktur.  

• Yeni pas oluşumunu önler.  
• Kolayca uygulanır. 
• Zaman ve iş gücünden tasarruf sağlar 
• Zeminleri boyaya hazırlar.  
• Boyanın altında yıllarca koruma sağlayacak bir astar oluşturur.  
• Solvent İçermez. 
 

Uygulama 
 

Fırça, rulo ve merdaneler ile uygulanabilir. Bianca Pas Dönüştürücü Astar PD-20 yüzeye ince bir film oluşturacak 
şekilde uygulanır. Uygulanmış yüzey dakikalar içerisinde kurur ve işlem tamamlanır. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır. 
 

Sarfiyat 
 

1 litresi ile tek katta 20 – 25 m² alan astarlanabilir.  
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

1,00 / 5,00 / 20,00 lt 
 

Zararlılık Sınıflandırması 
 

•  Akut Tok. (Yutma) 3; H301 Yutulması halinde toksiktir. 
•  Cilt Aşnd. 1B; H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 
 

Önlem İfadeleri 
 

-Tedbir 
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın. 
P264: Elleçlemeden sonra bol su ile iyice yıkayın. 
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 
-Müdahale 
P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No’lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.  
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
-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 
 

 


