
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Su bazlı , akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, Grenli dış cephe kaplamasıdır. 

GRENLİ DIŞ CEPHE KAPLAMASI 

Uzun Ömürlü 
Dört mevsim uygulama 
Kir tutmayan yapı 
Yüksek örtücülük 

Kolay uygulama  
Nefes alır 
Nem birikmesini engeller 

Her türlü dış yüzeyde güvenle kullanılır. 

Yüzey Hazırlığı;    
Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan 
temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise Adolin dış cephe 
macunu ile tamir edilmelidir. Tozuma karekteri yüksek yüzey-
ler kaplama astarı ile astarlanmalı eski boyalı ve diğer yüzeyler 
Universal  astar ile astarlanmalıdır.  

Uygulama;                                                                                         
Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması Kullanıma hazırdır.  
Mercan Rulo ile tek kat uygulama yapılması tavsiye edilir. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            15 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/25oC) 
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C) 
Katı madde  (120°C / 30dk) 
PH  

Akrilik kopolimer 
Kartela renkleri 
Mat 
850 ± 25 
1,53 ± 0,05 
72 ± 3  
8,5 ± 1 

Kuruma Süreleri  
Dokunma kurması 
Toz tutmama  kuruması: 
Sert Kuruma 
 
 
 

4-5 saat 
5-6 saat 
12-24 saat 
 

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

R
e
v
. 

N
o
: 

0
2
 

Y
a
y
ın

 t
a
ri
h

i 
:0

4
.0

1
.2

0
1
9
 

Teknik Bilgi Formu 

www.adolin.com 

BOYADIĞI ALAN - SARFİYAT 

Tek katta yüzeye bağlı olarak; 
15 L ile    25 m² yüzey boyanabilir  
 

Sarfiyat : 1100-1250 gr / m² 650-750 ml / m² 

*Belirtilen değerler İzolin 1/7 akrilik astar uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için 
geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

TSE SINIFLANDIRMASI 

TS 7847’ e uygundur. TSE belgesine sahiptir. 


