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Ceramica - Seramik Boyası 
 

Akrilik esaslı, solvent bazlı, tek bileşenli, kimyasal ve fiziksel dirence sahip, fayans, 
seramik, mermer, granit, beton gibi yüzeylere kolayca uygulanabilen bir boyadır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Banyo, mutfak, balkon, teras seramiklerine, her türlü fayansa, mermer, granit, 
proselen, cam mozaik, beton gibi alanlara uygulanabilir.  
 

Özellikleri 
 

• Tek bileşenli ve uygulaması kolaydır. 
• Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır. 
• Zorlu yüzeylere aderansı yüksektir. 
• Islak alanlarda oluşan suya ve buhara karşı dirençlidir.   
 

Uygulama 
 

Uygulama yapılacak yüzeyler üzerindeki düzgünlüğü bozan öbekleri, çıkıntı vb. gideriniz. Uygulama yapılacak 
yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. En iyi performans için vernik 
rulosu ile iki kat uygulanmalıdır. Katlar arasında 24 saat bekleyiniz. 2 kat boyama işlemi tamamlandıktan sonra 
1 gün hiç kullanılmaması 3 gün su ile temas ettirilmemeli ve dikkatli kullanılması gerekir. 7 gün sonra 
kimyasallara dirençli hale gelecektir. 
Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5ºC ile +30ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır. Gerekli görülürse %5 kadar selülozik tiner ilave edilebilir. Kullanmadan önce iyice 
karıştırınız.   
 

  
 

Dokunma Kuruması: 3 saat.  
Sertleşme Kuruması: 72 saat.     
Kimyasal Direnç: 7 gün. 
 

Boyanabilen Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak çift katta 2,5 - 3 m² alan boyanır. 

Depolama  
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

0,75 / 2,50 lt 
 

Zararlılık Sınıflandırması 
 

• Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 
• Cilt Tahrişi 2, H315: Cilt tahrişine yol açar. 
• BHOT Tekrar Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. 
• Üreme Sis.Tok. 2, H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi vardır. 
• Sucul Kronik 1, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 

 

Önlem İfadeleri   

-Tedbir 
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. 
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. 
P264: Elleçlemeden sonra … ile iyice yıkayın. 
P273: Çevreye verilmesinden kaçının. 
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P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın. 
-Müdahale 
P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No’lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.  
P331: Kusturmayın. 
P308+ P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. 
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. 
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P332+ P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın 
P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
P391: Döküntüleri toplayın. 
-Depolama 
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. 
P405: Kilit altında saklayın. 
-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 
 

 


