
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

SAĞLIK  VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Saf Akrilik esaslı, su bazlı ahşap verniğidir. 

ADOTEX SU BAZLI  VERNİK 

Şeffaf yapı 
Koruyucu ve dekoratif 
Güneş ışınlarına, küf mantar ve bakterilere karşı koruma 
Ahşabın içine nüfus eder 

Ahşabın doğal görüntüsünü korur 
Sararmaz 
Yüzeyde koruyucu film tabakası oluşturur 
Esnek yapı 

Yumuşak ve sert tüm iç, dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları ve diğer ahşap malzemelerde kullanılır.  

Yüzey Hazırlığı;                                                                                     
Yüzeyler yağ lekelerinden , talaş tozlarından, eski boya ve ver-
nik kalıntılarından temizlenmelidir. Hafif zımpara ile pürüzlü 
hale getirilmeli ve kuru olmasına dikkat edilmelidir. 

Uygulama:                                                                                           
Su bazlı vernik  4 saat arayla 2-3 kat olarak uygulanmalı  homo-
jen bir renk elde edebilmek için ahşaptaki gözeneklerin gidiş 
yönünde uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir.          

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 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                    
Katı Madde (hacimce) 
Katı Madde (ağırlıkça) 

Akrilik kopolimer 
Kartela renkleri 
Parlak 
43 ± 2 
45 ± 2 

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

1 - 2 saat 
4  saat 
4-5 saat 
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; 
0,75 Litre ile   10 m²  yüzey verniklenebilir.  
2,5 Litre   le     35 m²  yüzey verniklenebilir.  
12 Kg.    ile       120 m²  yüzey verniklenebilir.  

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


