
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

TEHLİKE  VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Alkid reçine esaslı, tek komponentli, solvent bazlı soğuk yol çizgi boyasıdır. 

SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI 

Yüksek yapışma gücü 
Hızlı kuruma 
Kolay uygulama  
Örtücü yapı 

Hızlı kuruma  
Yüksek Uv dayanımı 
Sararmaya karşı dirençli  
Darbelere dayanıklı 

Karayolları, beton, asfalt, mozaik, bordur taşları ve fabrika zeminlerinde ve her türlü işaretlemede güvenle kullanılır.  

Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, yağ, toz ve gevşek ta-
bakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri 
yapılmalıdır. En iyi sonuç asfalt yüzeylerde alınır, vakumlu be-
ton yüzeylerde yapışma az olacağından uygulama önerilmez. 

Uygulama: 
Fırça ve rulo ile uygulamalarda inceltmeden 15 dk ara ile iki kat 
şeklinde uygulanmalıdır. Pistole ile uygulamada %5-8 oranında 
yol çizgi tineri ile incelterek tatbik edilmelidir. Arzu edilirse 
kuruma başlamadan cam kürecik serpilebilir. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            0,875 Kg,  3 Kg,  20 Kg,  25 Kg 
Depolama Koşulları :              Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan,                                           
.                                                  donmaktan  koruyarak  5 , 35 °C sıcaklık 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) 
Vizkozite   (25°C,KU) 
Yoğunluk (g/ml) 
Parlama Noktası 

Alkid 
Sarı, Kırmızı, Beyaz 
Mat 
4-6 Gloss 
75 ± 2 
90 ± 5 
1,55 ± 0,05 
21°C 

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

10 dakika 
15 dakika 
15  dakika 
15 –20 dakika 
 

(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 ;  
0,875 Kg      ile     4 m²  yüzey boyanabilir.  
3    Kg           ile     12 m²  yüzey boyanabilir    
20 Kg           ile     80 m²  yüzey boyanabilir 
25 Kg           ile     100 m²  yüzey boyanabilir 

Sarfiyat :  
1 Kg ile 4 - 5  m²  alan boyanabilir 

 

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

TSE SINIFLANDIRMASI 

TS 1871’ Uygundur TSE Belgesine sahiptir. 


