
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

TEHLİKE  VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Modifiye alkid reçine esalı, şeffaf, parlak, dekoratif ahşap verniğidir. 

ADOTEX VERNİKLİ  WOODSTAİN 

Şeffaf yapı 
Kullanıma hazır. 
Çizilme ve aşınma direnci yüksek 
Ahşabın nefes almasını sağlar 

Ahşabın doğal görüntüsünü korur 
Astarsız kullanım 
Yüzeyde koruyucu film tabakası oluşturur 
Solmayan renkler 

İç ve dış tüm ahşap yüzeylerde dekoratif amaçla kullanılır. 

Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, yağ, tozdan temizlen-
meli, budaklardaki reçine Adolin selülozik tiner ile silinmelidir. 
Küf, mantar, tahta kurtlarına karşı daha güçlü koruma için Ado-
tex dekoratif woodstain  uygulanması tavsiye edilir. 
Eski boyalı yüzeyler Adolin selülozik tiner ile temizlenmelidir. 

Uygulama: 
Adotex Vernikli Woodstain uygulama öncesi iyice karıştırılmalı 
fırça, rulo veya pistole yardımıyla 8 saat arayla iki kat şeklinde 
uygulanmalıdır. 
 
 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            0,75 Litre 2,5 Litre , 12 Kg. 
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 
Kartela renkleri 
Parlak 
85-90 Gloss 
60 ± 2 
135 ± 5 
1,15 ± 0,05 
38°C 

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

1 - 2 saat 
3 - 4  saat 
8 saat 
8 saat 
 

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

www.adolin.com 

BOYADIĞI ALAN - SARFİYAT 

Tek katta ahşabın cinsine bağlı olarak;  
0,75 Litre     ile      9 -  10  m²  yüzey boyanabilir.  
2,5 Litre       ile      30  - 35m²  yüzey boyanabilir    
12 Kg        ile         130 - 140 m2 yüzey boyanabilir 

 
 

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


