
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

TEHLİKE  VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Sentetik reçine esaslı, silikon modifiyeli, zayıf asit ve bazik çözeltilere dayanıklı, şeffaf ve parlak görünümlü doğal taş verniğidir. 

GLAZOLİN TAŞ VERNİK 

Şeffaf  
Parlak film oluşturur 
Su İzolasyonu sağlar 
Mükemmel yayılma  

Yüksek UV direnci 
Fiziksel etkilere, darbelere dayanıklı 
Sararmaya karşı dirençlidir 
Su iticidir 

Her türlü sıva, ahşap, beton, eternit, sunta, gaz beton, tuğla, prefabrik yapı elemanları ve bunlara benzer yüzeylere uygulanabi-
lir. Su bazlı boya uygulanmış  yüzeylere koruyucu amaçla kullanılır. 

Yüzey Hazırlığı:  
Yüzeyler kir, pas yağ ve kabarmış boyalardan temizlenmeli ve 
kuru olmasına dikkat edilmelidir. 
 

Uygulama: 
Glazolin taş vernik kullanıma hazırdır. Yaş üstüne yaş olmak 
üzere ikat şeklinde uygulanmalıdır. Arzu edilirse %5 oranında 
sentetik tiner ile inceltilebilir. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri (Net):     0,750 L      2,5 L    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 

Termoplastik  
Beyaz 
Parlak 
85-90 Gloss 
70 ± 2 
105 ± 5 
1,20± 0,05 
36°C 

Kuruma Süreleri  
Dokunma kurması 
Toz tutmama kuruması : 
Sert Kuruma 
Tam kuruma 
 
 
 

4-5 saat 
7-8 saat 
12 saat 
72 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) 

: 150-160 
: 130-140  
: 6-7 
: 4-5 

 
 

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


