
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

TEHLİKE  VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Baca akıntılarının duvar ve tavanlarda yarattığı is ve kurum oluşumunu geciktiren, lekeleri örterek son kat boyanın kirlenmesini 
engelleyen solvent bazlı izolasyon malzemesidir.  

PAYDOS İs, Kir, Baca Akıntısı İzolasyonu  

Yüksek örtücülük 
Kolay ve rahat sürülür 
İz bırakmaz 
Mükemmel yayılma  

Hızlı Kuruma 
Mat görünüm 
 

Kusma yapmış bacaların iç, dış cephelerinde, sigara dumanından is ve kir meydana gelmiş veya herhangi bir sebeple renk tonu 
sararmış tavanlarda ve yüzeylerde güvenle kullanılır. 

Yüzey Hazırlığı:  
Yüzey is kir toz yağ vb her türlü kirden arındırılmalı kabarık  
kısımlar, çatlaklar giderilmelidir. Uygulama öncesi yüzeyin kuru 
ve tozdan arındırılmış olmasına dikkat edilmelidir. 
 

Uygulama: 
Paydos is kir baca akıntısı izolasyon malzemesi %5 selülozik 
tiner ile inceltilerek yüzeyin kirlikik durumuna göre 1-1,5 saat 
arayla iki kat şeklinde uygulanır. 4-5 saat kuruma beklendikten 
sonra  son kat boya uygulanır. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            0,20 Kg   0,40 Kg   0,75Kg 
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) 
Vizkozite   (25°C,KU) 
Yoğunluk (g/ml) 
Parlama Noktası 

Alkid 
Beyaz 
Mat 
10-15  Gloss 
70 ± 2 
105 ± 5 
1,20± 0,05 
36°C 

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

15-20 dakika 
40-45 dakika 
1 - 1,5saat 
8-10  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) 

: 70 
: 45-50 
: 4-5 
: 6-8 

 
 

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


