
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Su  bazlı özel akrilik reçine esaslı, parlak, transparan, özel astarı ile birlikte doğal ahşap rengi oluşturan  dekoratif ve koruyucu 
boyadır. 

SÖVELACK Transparan Kaplama ve Söve Verniği 

Uzun Ömürlü 
Dört mevsim uygulama 
Kir tutmayan yapı 
Kolay Uygulama 

Transparan Yapı 
UV Dayanım 
Su bazlı 
Kullanıma hazır 

EPS,XPS,söve,alçı, alçıpan gibi tüm iç ve dış ortamdaki yüzeylerin üzerine kullanılır.   

Yüzey Hazırlığı;    
Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan 
temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmelidir. 
Gerçek Ahşap görüntüsü için Sövelack Sarı Astar ahşap desenli 
kaplama üzerine iki kat olarak uygulanır ve 4 saat sonra söve-
lack uygulamasına geçilir. 

Uygulama;                                                                                         
Kullanıma hazırdır, uygulama öncesi karıştırılması yeterlidir.  
Ahşap görünümlü kaplama üzerine Fırça ile yoğun şekilde uy-
gulanarak kuruma gerçekleşmeden sert bir sünger yardımıyla 
hafifçe patine işlemi yapılır ve desenli kaplamanın ahşap rengi  
alması sağlanır. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            2,5 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/25oC) 
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C) 
Katı madde  (120°C / 30dk) 
PH  

Akrilik kopolimer 
Kartela renkleri 
Parlak 
105 ± 5 
1,02 ± 0,05 
42 ± 3  
8,5 ± 1 

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

1-2 saat 
3-4 saat 
3-4 saat 
12-24 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; 
15 Litre  ile     180 m² yüzey boyanabilir  
2,5 Litre ile     35 m² yüzey boyanabilir   

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


