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TANIMI 
OBIANTE, doğal kireç esaslı, farklı boyutlardaki mermer tozu ve doğal minerallerin karışımından 
oluşan, iç cephelerde kullanılan dekoratif kaplama malzemesidir. 
 
UYGULAMA ALANI 
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. 
 
ÖZELLİKLERİ 

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

 
YÜZEY HAZIRLAMA 
Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü k r, yağ, kabarmış boya ve toz tem zlend kten sonra varsa 
yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE le düzelt lmel  SAN DECO DECOPRIMER le 
astarlanmalıdır. 
 
UYGULAMA TALİMATI 

 Uygulama önces  OBİANTE seyrelt lmeden spatula le y ce karıştırılarak yumuşatılmalıdır.  
 Daha sonra OBIANTE çelik mala ile yüzeye istenen kalınlıkta tek kat olarak uygulanır. 

Ürün henüz yaşken özel aparatı ile değişik desenler oluşturulur.  
 23±2˚C’de 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 20 dakika sonra 
baskı uygulayarak parlatılır ve kurumaya bırakılır. 

 OBIANTE ürününde tam kurama gerçekleştikten sonra PEARLESCENT DECORATIVE 
FINISH isteğe göre bir ya da birden fazla değişik renkte nemli sünger yardımı ile yüzeye 
uygulanarak işlem tamamlanır. 

 Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük  
+5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir. 

 
KURUMA SÜRESİ 
23˚C’de dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. 

TEORİK TÜKETİM 
Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için; 
- 1 Litre ile 1,05-1,40 m², 
- 1 kg ile 0,65-0,85 m2 alan kaplanır. 
- 1 m2 lik alan için kaplama sarfiyatı 715-950 ml ve 1200-1600 gr’dır. 
 
DEPOLAMA 
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C 
arasında saklanabilir. 
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Zararlılık İfadesi ve Açıklaması  
H315 Cilt tahrişine yol açar. 
H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. 
 
Önlem İfadeleri ve Açıklaması 
P261 Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar. 
P264 Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın 
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. 
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. 
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
 
Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz. 
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