
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

TEHLİKE  VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Amerikan panel kapılar için özel olarak geliştirilmiş solvent bazlı, yüksek metrajlı, alkid reçine esaslı, yarı mat görünümlü, örtü-
cü ve koruyucu son kat panel kapı boyasıdır. 

AMERİKAN PANEL KAPI BOYASI 

Evlerdeki temizlik kimyasallarına dayanıklıdır 
Kirlenmeye karşı maksimum dirençlidir   
Yüksek Örtücülük 
Yüksek yapışma     

Hızlı kuruma  
Sararmaya karşı dirençli  
Darbelere dayanıklı 

Amerikan kapı boyası  yeni veya daha önceden boyanmış Amerikan panel kapıları, ahşap panel kapı, mdf ve masif ahşap yüzey-
ler için dekoratif son kat boya olarak kullanılır 

Yüzey Hazırlığı:  
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ, toz gevşek ta-
bakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri 
yapılmalıdır. Yüzey hafifçe zımparalanarak zımpara tozu temiz-
lenmelidir. 
 

Uygulama:  
Adolin Amerikan panel kapı boyası fırça, rulo veya pistole ile 
kolayca tatbik edilebilir. Sentetik tiner ile %10-%15 oranında 
inceltilerek 40 dakika arayla iki kat şeklinde uygulanmalıdır 
Uygulama yapılan kapıların 24 saat açık kalmasına özen göste-
rilmelidir. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            1 Kg ,  3Kg,  18 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 
Beyaz 
Mat 
20 ± 3 Gloss 
82 ± 3 
110 ± 0,05 
1,47 ± 2 
42°C 
 

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

1-2 saat 
40 dakika 
40  dakika 
24  saat 
 

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

www.adolin.com 

BOYADIĞI ALAN - SARFİYAT 

İki katta yüzeye bağlı olarak   
1 Kg    ile       6-8 m²  yüzey boyanabilir.  (6 kapı) 
3 Kg    ile       18-20m²  yüzey boyanabilir  (18 kapı) 
18 Kg  ile       70-80 m2 yüzey boyanabilir  (100 kapı) 

 
 

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


