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For-Pox - Solventli Epoksi Astar (Metal Yüzeyler)
Çift komponentli, epoksi reçine esaslı, metal yüzeylerde kullanılan astardır.
Uygulanacak Yüzeyler
Çelik, döküm ve alüminyum yüzeylerde, koruyucu ve dekoratif amaçlı olarak
kullanılır.
Özellikleri
• Tuz, darbe, rutubet, tebeşirlenme, su, yağ direnci yüksek ve değişik kimyasal
maddelere karşı dayanıklı antikorozif bir boyadır.
• Mükemmel yayılma özelliğine sahiptir.
• Fırça izi ve akma yapmaz.
• Metal yüzeyleri paslanmaya karşı korur.
• Yapışma gücü iyi, sert film oluşturur
• İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
Uygulama
Uygulanacak yüzeyler, yağ, pas, toz v.b. kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Paslı yüzeylere kumlama, tel fırça
ile fırçalama ve silme işlemleri yapılmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5ºC ile +30ºC
arasında olmasına dikkat edilmelidir. Bianca For-Pox Solventli Epoksi Astar uygulanacak eski ve yeni metal
yüzeyler ilk defa boyanacak ise parlak yüzeye kadar zımpara yapıldıktan sonra yüzeydeki yağ ve kirlilikler tiner
ile yüzeyden uzaklaştırılmalı A ve B komponentleri belirlenen oranlarda karıştırılarak uygulanmalıdır. 2 Atü ve
0,5 metre uzaklıktan uygulama yapılması tavsiye edilir.
İnceltme (Hacimce)
Epoksi tiner ile % 10 - 15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka
marka bir boya ile karıştırmayınız.
Karışım Ömrü
23 ± 2ºC’ de 1 saat
Karışım Oranı (Ağırlıkça)
For-Pox Solventli Epoksi Astar A Komponent: 4 birim
For-Pox Solventli Epoksi Astar B Komponent: 1 birim
Kuruma Süresi (20ºC)
Dokunma Kuruması: 25 dakika
Toz Tutmama: 3 saat
Sertleşme Kuruması: 5 saat
Astarlanabilen Alan
1 kilogram boya ile tek katta 4 - 5 m² alan astarlanır.
Depolama
Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.
Ambalaj
Takım Toplam: 20,00 (17,00+3,00) kg
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A Komponent
Zararlılık Sınıflandırması
• Alev. Sıvı 2, H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
• Cilt Tah. 2 H315: Cilt tahrişine yol açar.
• Göz Tah. 2 H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
• Cilt Has. 1 H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
• Sucul Kro. 2 H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
• BHOT Tek. Mrz 2 H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
Önlem İfadeleri
-Tedbir
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu solumayın.
P264: Elleçlemeden sonra iyice yıkayın.
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
-Müdahale
P302+P352+P321: Deri ile Temas Halinde İse: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) İle Temas Halinde İse: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın.
Cildinizi su / duş ile durulayın.
P305+P351+P338: Göz ile Teması Halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
P332+P313+P362: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar
kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.
-Depolama
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
-Bertaraf
P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye
edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Uyarı Kelimesi
Dikkat
Zararlılık İşaretleri
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B Komponent
Zararlılık Sınıflandırması
• Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
• Cilt Aşın.1B;H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
• Akut.Tok.4;H302: Yutulması halinde zararlıdır.
• Cilt Tah. 2 H315: Cilt tahrişine yol açar.
• Göz Tah. 1 H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
• Cilt Has. 1 H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
• Sucul Kro. 3 H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
• BHOT Tek. Mrz 2 H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
• BHOT Tek H335: Solunum yolu tahrişine yol açar.
Önlem İfadeleri
-Tedbir
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu solumayın.
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
P264: Elleçlemeden sonra iyice yıkayın.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
-Müdahale
P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merk. 114 nolu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P301+ P330 + P331:Yutulduğunda: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye çalışmayın.
P302+P352: Deri ile Temas Halinde İse: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) İle Temas Halinde İse: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın.
Cildinizi su / duş ile durulayın.
P304 + P340: Solunduğunda: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat
bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338: Göz ile Teması Halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru /
hekimi arayın.
P330: Ağzınızı çalkalayın.
P361: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkarın.
P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.
-Depolama
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. 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.
Zararlılık İşaretleri
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