
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

TEHLİKE  VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

İç ve dış cephelerde oluşan nem ve rutubet sorunlarının giderilmesi için geliştirilmiş ,termoplastik reçine esaslı çok güçlü bir 
yalıtım malzemesidir. 

RUTEX  Rutubet Önleyici İzolasyon Malzemesi 

Mükemmel yapışma  
Kolay ve rahat sürülür 
Kimyasal direnci yüksek 
Mükemmel yayılma  

Astarsız kullanım 
Fiziksel etkilere, darbelere dayanıklıdır. 
Uzun Ömürlü 
Su bazlı son kat boyalar ile uyumlu 

Islak ve nemli duvarlarda, hamam ve sauna benzeri yüksek neme maruz kalan alanlarda, binaların giriş kotunun altında kalan ve 
rutubetli yüzeylerde, tünel, alt geçit, garajlar gibi rutubete meyilli sıva alçı beton şap vb. tüm yüzeylerde güvenle kullanılır. 

Yüzey Hazırlığı:  
Adolin Rutex rutubet önleyici izolasyon malzemesi nemli, rutu-
betli, kuru  tüm yüzeylere uygulanabilir.Yüzeylerde kabarık 
kısımlar temizlenmeli ve uygun tamir harcıyla tamir edilerek 
sağlam bir yüzey elde edilmelidir. 

Uygulama: 
Rutex rutubet önleyici yalıtım malzemesi kullanıma hazırdır. 3-
4 dakika karıştırılmalı ve  fırça rulo veya pistole yardımıyla 24 
saat arayla iki kat şeklinde uygulanmalıdır. 

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 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 

Termoplastik  
Beyaz, Şeffaf 
İpek Mat 
10-20 Gloss 
70 ± 2 
105 ± 5 
1,20± 0,05 
36°C 

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

2-3  saat 
4-5 saat 
18-24  saat 
24 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) 

: 150 
: 100-120  
: 7-8 
: 5-6 

 
 

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


