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G71 İS-ÖRT
TANIM: Sentetik reçine esaslı, isli yüzeylerde kullanılan iç cephe astarıdır.
ÖZELLİKLERİ: Mineral yüzeye mükemmel tutunur. Yüksek kapatıcılığa sahiptir, iyi yayılır. Yüzeydeki is,
kurum, zift v.b. gibi lekeleri izole ederek yüzeye çıkmasını engeller.
UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında her türlü boya üzerine, duvar ve tavanlara rahatlıkla
uygulanabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
 Yüzeyde bulunan eski kabarmış dokular temizlenmeli ve kusurlar düzeltilmeli, eski alkid esaslı
boyalar zımparalanmalıdır.
Boyama:
 Boya kullanım öncesinde orijinal kutusunda homojen (iyice) karıştırılmalıdır.
 10 veya 20 kısım İs-Ört Astar, 1 kısım Selülozik Tiner ile inceltilebilir. (%5-10)
 İs lekeli tozsuz, kuru yüzeylere ihtiyaca göre 1 veya 2 kat astar boya olarak uygulanmalıdır.
KURUMA SÜRESİ (25°C) : Son kuruması yaklaşık 1 saat ‘tir.
BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 1 L ile 7-10 m2 , 1 kg ile 5-7 m2 alan
boyanır.

TEHLİKE

Toluen içerir.
Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt tahrişine yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir .
2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumayın.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
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*
0,200 kg (0,13 L) ile 0,5-0,7 m2 alan boyanabilir.
** 0,850 kg (0,56 L) ile 2,1-3,0 m2 alan boyanabilir.

VİNYET
KURŞUNSUZ
Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

