
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, özel uygulama aparatları ile stil sahibi duvarlar yaratabileceğiniz,  ister yıka ister sil özelliği 
sayesinde silinebilir yapıya sahip, sedef efektli dekoratif iç cephe boyasıdır.  

PERLAMOR Sedef Efekt 

Kullanıma hazır yapı 
Dekoratif görünüm 
Yüksek Silinebilirlik 
Kolay uygulanır 

Esnek yapıdadır 
Özel aparatlar ile desen verilebilir 
Işığın yansıması ile sedefli desenler oluşturması sağlanır 
Parlak görünüm 

Her türlü duvar, macun, beton, alçı, alçıpan, mdf gibi yüzeyi düzgün iç çephelere uygulanabilir.   

Yüzey Hazırlığı;    
Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan 
temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmelidir. 
Eski boyalı veya duvar kâğıdı olan yüzeyler; Geçiş transfer asta-
rı, Tozuma karakteri yüksek yüzeyler  Adobinder veya Alçı Ma-
cun Yüzey Astarı ile astarlanmalıdır. Yüzey hazırlığı sonrası seçi-
len perlamor rengine uygun bir renkte ipek mat son kat iç cep-
he boyası kısa tüylü saten rulo ile yüzeye uygulanır.  

Uygulama;                                                                                          
Adolin Perlamor Sedef  Kullanıma hazırdır.  1. kat Perlamor  
Kısa tüylü saten rulo ile yüzeye uygulanır 1-2 saat sonra 2. kat 
Perlamor sedef uygulanır ve efekt rulosu ile desen verilir. İdeal 
uygulama iki kişi ile yapılmalıdır. Bir kişi sedef uygulamasını 
yaparken diğer kişi efekt aparatı ile desen verebilir. Efekt ver-
me işlemi 2. kat kurumadan yapılmalıdır. 
 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            2,5 Litre , 7,5 Litre ,  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 / 25°C 
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C) 
Katı madde   
PH  

Akrilik kopolimer  
Kartela renkleri 
Parlak  
350 ±  25 
1,20 ± 5 
51 ± 2 gr/cm 
8,5 ± 1 

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

1-2 saat 
4-5 saat 
6 saat 
12-24 saat 
 

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

www.adolin.com 

BOYADIĞI ALAN VE SARFİYAT 

İki katta yüzeye bağlı olarak; 
2,5 Litre  ile 25-30 m² yüzey boyanabilir. 
7,5 Litre  ile 75-80 m² yüzey boyanabilir. 
15 Litre  ile 150-160 m² yüzey boyanabilir. 

Sarfiyat :  
120-130 gr/m², 100-110 ml/m²   

*Belirtilen değerler alçı yüzey üzerine Adobinder 1/9 konsantre astar uygulanarak 
doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 


