
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

TEHLİKE  VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Çift komponentli, düşük viskoziteli, dolgusuz, zemin kaplama malzemesi olarak kullanılan bir astardır.  

EPOKSİ ZEMİN ASTARI SOLVENTLİ (A KOMPONENTİ) 

Mükemmel yapışma 
Kimyasal direnci yüksek 
Aşınmaya dayanıklı 
Sert film oluşturur 

Fiziksel etkilere, darbelere dayanıklıdır. 
 

Beton yüzeylere koruma ve dekoratif amaçla kullanılır. Zemin kaplamalarından önce betona direk uygulama yapılır. 

Yüzey Hazırlığı:  
Uygulama yapılacak yüzey tamamen kürlenmiş,  pas, yağ ve toz 
gibi her türlü kirden arındırılmış ve kuru olmalıdır.  
 
 

Uygulama: Epoksi zemin astarı solventli ve sertleştiricisi 4 +1 
oranında karıştırılır. Rulo yardımıyla  zemine uygulanır. Uygula-
madan 30 40 dakika sonra kirpi rulo ile zeminle astar arasında 
oluşan gaz tarama yapılarak alınır. 18-24 saat sonra zemin kap-
lama uygulaması yapılabilir. İşlenebilme süresi 50 dakkadır. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            2,5 Kg set (2 Kg A+0,5 Kg B)     10 Kg set (8 Kg A + 2 Kg B)      20 Kg set (16 Kg A + 4 Kg B) 
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 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                    
Parlaklık (60°C)        
Katı Madde (ağırlıkça) 
Katı Madde (hacimce) 
Vizkozite   (25°C,KU) 
Yoğunluk (g/ml) 
Parlama Noktası 

Epoksi reçine 
Beyaz, Ral7004 
Parlak 
75-85 Gloss 
78 ± 2 
 
86 ± 3 
1.55 - 1.60  
20°C 

Kuruma Süreleri  
Dokunma kurması 
Katlar arası bekleme : 
Kimyasal kuruma 
 
Karışım Ömrü (pot life ) 
*23 ± 2°C %50 bağın nem şartlarında 

 
 

8 saat 
18 saat 
7 gün 
 
50  dakika  

(23 ± 2°C de) 
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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) 

: 75-80 
: 45-50  
: 9-11 
: 8-10 

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 
*Uygun kuruma için ortam nemi %4 ü geçmemeli ve iyi havalandırılması gereklidir. 



ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

TEHLİKE  VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Epoksi zemin astarı solventli ile belirlirtilen oranda karıştırarak kullanılan şeffaf sertleştiricidir. 

EPOKSİ ZEMİN ASTARI SOLVENTLİ SERTLEŞTİRİCİSİ (B KOMPONENTİ) 

Şeffaf akışkan sıvı  

Epoksi zemin astarı solventli  ile belirlirtilen oranda karıştırarak kullanılır. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            0,5Kg   2 Kg   4 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 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                                                
Katı Madde (ağırlıkça) 
Vizkozite   (25°C,KU) 
Yoğunluk (g/ml) 
Parlama Noktası 

 
Şeffaf 
62 ± 2 
86 ± 3 
0,93 
20°C 
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Solventli epoksi zemin astarı ile  ile belirtilen oranda karıştırılarak kullanılır. 




