
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Su bazlı, Saf akrilik bağlayıcı esaslı, sadece Adolin ürünlerinde bulunan ister yıka ister sil özelliğine sahip yarı parlak görünümlü, 
son kat iç cephe boyasıdır 

PANEL KAPI BOYASI  

Su bazlı 
İster yıka ister sil 
Mükemmel yapışma   
Suya ve evdeki kimyasallara karşı dayanıklı 

Çizilmeye ve darbelere dayanıklı 
Uzun ömürlü 
Kolay uygulama  
Ahşap dokusunu gösterir. 

Amerikan panel kapılarda ve her türlü iç ve dış ahşap yüzeyde güvenle kullanılır. 

Yüzey Hazırlığı;    
Uygulama yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, yağ ve gevşek 
tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri 
yapılmalıdır. Eski boyalı yüzeyler üzerine hafif zımpara yapılma-
sı ve zımpara tozlarının yüzeyden temizlenmesi gerekmektedir. 
 

Uygulama;                                                                                         
Adolin Su Bazlı Panel Kapı boyası kullanıma hazırdır.  Fırça rulo 
veya püskürtme ile 4 saat arayla 2 kat şeklinde uygulanır. Uy-
gulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya 
kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında ol-
masına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır.  

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            0,75 Litre,  2,5  Litre  
Depolama Koşulları :              Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan,                                           
.                                                  donmaktan  koruyarak  5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir. 

Ürün ambalajı üzerindeki  sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara   
uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Reçine tipi                           
Renk                                    
Parlaklık                                
Vizkozite   cPoises / 25°C 
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C) 
Katı madde   
PH  

Saf Akrilik 
Beyaz 
Parlak  
95 ±  5 
1,34 ± 5 
55 ± 2 gr/cm 
8,0 ± 1 

Kuruma Süreleri  
Dokunma kurması 
Toz tutmama  kuruması: 
Katlar arası bekleme : 
Sert Kuruma 
 
 

3-4 saat 
1-2 saat 
4-5 saat 
18 - 24 saat 
 

(23 ± 2°C ve  %50 bağıl nem koşullarında) 
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Teknik Bilgi Formu 

www.adolin.com 

BOYADIĞI ALAN VE SARFİYAT 

İki katta yüzeye bağlı olarak; 
2,5 Litre  ile 25-30 m² yüzey boyanabilir. 
7,5 Litre  ile 75-80 m² yüzey boyanabilir. 
15 Litre  ile 150-160 m² yüzey boyanabilir. 

Sarfiyat :  
120-130 gr/m², 100-110 ml/m²   

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.  


