OBIANTE
Doğal kireç esaslı, farklı boyutlardaki mermer tozu ve
doğal minerallerin karışımından oluşan, iç cephelerde
kullanılan dekoratif kaplama malzemesidir

ÖZELLİKLER

l Uygulaması

kolaydır.
doldurma gücüne sahiptir. Tek kat uygulanır.
l Su buharı geçirgenliği mükemmeldir, bu sayede ürüne nefes alma özelliği sağlamaktadır.
l İçeriğindeki doğal kireç sayesinde bakteri ve küfe karşı doğal dirençlidir.
l Su bazlıdır.
l Mükemmel

KULLANIM
ALANLARI

Her türlü iç duvara derinlik ve karakter katan OBIANTE ev dekorasyonlarında, her türlü duvar,
sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde yüzey hazırlık sonrası uygun astarı ve sedefli son kat
solüsyonu ile beraber kullanılır.

YÜZEY
HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz
temizlendikten sonra varsa yüzey bozuklukları SAN DECO Akrilik Macun İnce ile
düzeltilmeli SAN DECO Uniprimer ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA
TALİMATI

l Uygulama

TEKNİK
ÖZELLİKLER

öncesi OBIANTE seyreltilmeden çelik mala ile iyice karıştırılarak yumuşatılmalıdır.
sonra OBIANTE çelik mala ile yüzeye istenen kalınlıkta tek kat olarak uygulanır.
Ürün henüz yaşken özel aparatı ile değişik desenler oluşturulur.
l 23±2 ˚C de 10-20 dakika sonra, ürün kendini çekmeye başlayınca çelik mala ile yüzey
perdahlanarak düzeltilir. Yüzeydeki düzgünlüğü ve kayganlığı daha iyi sağlamak için
OBIANTE ürününün üzerine temiz su püskürtülerek ürün yüzeyi mala ile iyice düzeltilir ve
kurumaya bırakılır.
l OBIANTE ürününde tam kurama gerçekleştikten sonra Sedefli Son Kat isteğe göre bir ya da
birden fazla değişik renkte uygulanarak işlem tamamlanır.
l Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük
+5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.
l Daha

1,72±0,02

ViZKOSİTE (Krebs Unit)

Viskoz

PARLAMA NOKTASI

Su bazlı

PH

12-14

Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve
**
kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak,

KATI MADDE % wt

71±2

+5˚C ile +35˚C arasındaki saklama koşullarına
göredir.

VOC (g/lt)
(EU Directive 2004/42/EC)
Teorik olarak hesaplanmıştır
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İNCELTME

Yok

RENK

Obiante Kartelası

TEORİK TÜKETİM * (gr/m2)

ZARARLILIK
İFADELERİ

*

Teorik Tüketim değerleri; Yüzey
düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama
tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama
içindir.

YOĞUNLUK (g/cm3)

(Tek katta)

1200 – 1600

Kaplama Gücü (m2/kg)

0,65 – 0,85

KURUMA SÜRESİ (23°C ‘de)

Dokunma süresi 5-6 saat,
Tam kuruma süresi 24 saat

RAF ÖMRÜ**

1 Yıl

AMBALAJ

10 Kg /20 Kg

Cilt tahrişine yol açar.
l H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
l H315
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Doğal kireç esaslı, farklı boyutlardaki mermer tozu ve
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UYARILAR
ÖNLEMLER

102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
l P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
l P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
l P332+P313 CILTTE TAHRIŞ SÖZ KONUSU ISE: Tıbbi yardım/müdahale alın.
l P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
l P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı
ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
l Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.
lP
l

