
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Elastomerik akrilik reçine esaslı, 7 kata kadar esneyebilen. Akrilik su yalıtım kaplamasıdır. 

AQUATUT Akrilik Su Yalıtım Kaplaması 

Su geçirmez 
Uzun Ömürlü 
Ultra esnek  
Dört mevsim uygulama 

Kolay uygulama  
Renklendirilebilir  
Mükemmel yapışma 
Kokusuz Yapı 

İç ve dış cephelerde,  su izolasyonu ve rutubet geçirimsizliği istenen beton, tuğla, çini, sıva, ytong, briket, galvanizli sac, çatı kap-
lamaları, sarnıç, kanal gibi yatay ve düşey yüzeylerde ve duvar ile pencere kapı pervaz boşluklarında güvenle kullanılır. 

Yüzey Hazırlığı;    
Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan 
temizlenmelidir. Zemin uygulamalarında yüzeyin eğimli olması-
na dikkat edilmelidir. 1 kısım aquatut 1 kısım su ile hazırlanan 
astar  yüzeye tatbik edilmeli ve12 saat kuruma beklenmelidir. 

Uygulama;                                                                                         
Aquatut su yalıtım kaplaması inceltilmeden 2 kat olarak tatbik 
edilmeli katlar arasında 24 saat beklenmelidir. 
Üzerine  seramik döşeme benzeri bir işlem yapılacak ise 24 
saat sonra yapılmalıdır. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            1 Kg,  3,5 Kg,  10 Kg,  20 Kg, 
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  

Elatomerik akrilik reçine 
Beyaz 
Yarı Mat 
500 ± 25 
1.34 ± 0,10 
75 ± 2  
8,5 ± 1 

Kuruma Süreleri  
Dokunma kurması: 
Toz tutmama  kuruması: 
Sert Kuruma: 
 
 
 

1-2 saat 
3-4 saat  
12  saat 
 

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

www.adolin.com 

BOYADIĞI ALAN - SARFİYAT 

Tek katta yüzeye bağlı olarak; 
1 Kg  ile  1,5 m² yüzey kaplanabilir. 
3,5 Kg  ile  4m² yüzey kaplanabilir. 
10 Kg  ile  15m² yüzey kaplanabilir. 
20 Kg  ile  30m² yüzey kaplanabilir. 

 
 

 

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


