
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

TEHLİKE  VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Su bazlı, Akrilik kopolimer esaslı mat  görünümlü son kat  tenis kort boyasıdır.. 

TENİS KORT BOYASI 

Mükemmel Yapışma 
Kötü Hava şartlarına dayanıklı  
Enek yapı 
Solmaz ve Çatlamaz  

Yüksek Örtücülük 
 

Tenis Kortlarında, asfalt ve bordür taşlarında güvenle kullanılabilir. 

Yüzey Hazırlığı:  
Uygulama yapılacak zemin toz, kir, yağ gibi etkenlerden temiz-
lenmeli ve kuru bir zemin olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey  
İzolin 1/7 konsantre astar ile astarlanmalı ve 8 saat sonra son 
kat uygulamasına geçilmelidir. 

Uygulama: 
Adolin Tenis Kort Boyası fırça ve rulo ile 2 kat şeklinde uygulan-
malıdır. İlk kat %10 oranında inceltilerek uygulanmalı 6 saat 
sonra 2. kat inceltilmeden uygulanmalıdır. Uygulama alanı faa-
liyete girmesi için 24 saat tam kuruma beklenmelidir. 

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 2 yıl saklanabilir. 

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. 
Ürüne ait güvenlik 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  

Akrilik kopolimer 
Yeşil, Kırmızı, Beyaz 
Mat 
350 ±  25 
1,20 ± 5 
51 ± 2 gr/cm 
8,5 

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

1 saat 
2 saat  
4 saat 
24 saat 
 

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

www.adolin.com 

BOYADIĞI ALAN - SARFİYAT 

Yaş film kalınlığı (mikron) 
Kuru film kalınlığı (mikron) 
Sarfiyat (m² /L) 
Sarfiyat (m² /Kg) 

: 150 
: 100  
: 6-7 
: 2-3 

 
 

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


