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Salute - Antibakteriyel Saf Akrilik Tavan Plastiği 
 

Mikroorganizma oluşumuna karşı dirençli, minimum alerji yapma potansiyeli 
olan, saf akrilik, su bazlı, mat, antibakteriyel tavan boyasıdır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Özellikle hijyenin çok önemli olduğu hastane, ameliyathane gibi sağlık 

kuruluşları ve medikal alanlarda, ilaç fabrikalarında, okul, kreş, çocuk odası, 

banyo, mutfak, yemekhane, gıda üretim tesisleri gibi yerlerde güvenle 

kullanılır. İç cephe yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, eski boyalı yüzeylerde, 

kireç badanalı yüzeylerde, sıvalı, briket ve beton yüzeylere uygulanır.  
 

Özellikleri 
 

• Uygulandığı yüzeylerde küf ve mantar oluşumunu engeller. Minimum alerji yapma özelliği vardır. 

• Yüksek teneffüs kabiliyeti sayesinde tavanların nefes almasını sağlar.  

• Mat ve pürüzsüz görünüşlüdür, ışık altında parlama yapmaz.  

• Çok yüksek örtme kabiliyetine sahiptir.  

• Kabarma ve dökülme yapmaz.  

• Uygulama sırasında yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.  

• Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur. 
 

Uygulama 
 

Bianca Salute Antibakteriyel Saf Akrilik Tavan Plastiği uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü 

kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve yüzeydeki 

çatlaklar macunla doldurulmalıdır. İki kat uygulanması tavsiye edilir, katlar arası 4 - 6 saat beklenmelidir. Fırça 

veya rulo ile minimum +5ºC, maksimum +30ºC'de uygulanabilir. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Su ile % 25 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile 

karıştırmayınız. 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

İlk Kuruma: 15 dakika 

İkinci Kat Uygulama:  4 - 6 saat 

Son Kuruma:  24 saat 

Test mukavemetini 7 gün sonra kazanır. 
 

Boyanabilen Alan 
 

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat boyanır. 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

3,50 / 10,00 / 17,50 kg 
 

Zararlılık İfadeleri 
 

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.  
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 
 

İlave Zararlılık Bilgisi İfadeleri 
 

EUH071 - Solunum yolunda aşınmaya yol açar. 
 

Önlem İfadeleri 
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-Tedbir 
P260: Buharını / spreyini solumayın.  
P264: Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.  
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.  
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.  
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 
-Müdahale 
P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA:  Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.  
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  
P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE 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 İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru / hekimi 
arayın.  
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.  
P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P391: Döküntüleri toplayın. 
-Depolama 

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 

 

 
 

  


