
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

TEHLİKE  VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Su bazlı, Akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, karanlıkta ışıldayan boyadır.  

LUMİNESCENT IŞILDAYAN BOYA 

- Luminescent ışıldayan boya, herhangi bir ışık kaynağından aldığı ışığı depolayarak karanlık ortamda yansıtan bir boyadır. 
- Karanlık ortamda ışığı yansıtma süresi ortalama 4 saattir.  
- Özelliğini 10 yıl boyunca korur 

Doğal afetler gibi acil tahliye gerektiren zamanlar için güvenlik işaretlemelerinde ve dekoratif amaçla her türlü yüzeyde kullanı-
labilir. 

Yüzey Hazırlığı:  
Uygulama yapılacak  yüzey toz, kir, yağ vb etkenlerden arındı-
rılmış olmalı ve yüzeyin uygulama öncesi kuru ve temiz olması-
na dikkat edilmelidir. 
 

Uygulama: 
Luminescent ışıldayan boya kullanıma hazırdır. Gerektiğinde   
%5 su ile inceltilebilir. Uygulama öncesi iyice karıştırılmalı ve 
fırça veya rulo yardımıyla 4 saat arayla iki kat şeklinde uygulan-
malaıdır. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            0,120 Litre  0,75 Litre  2,5Litre  
Depolama Koşulları :              Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan,                                           
.                                                  donmaktan  koruyarak  5, 35 °C sıcaklıkta 2 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                                
Vizkozite   cPoises / 25°C 
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C) 
Katı madde   
PH  

Akrilik kopolimer 
Yeşil 
Mat 
350 ±  25 
1,20 ± 5 
51 ± 2 gr/cm 
8,5 

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

1 saat 
2 saat  
4 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) 

: 250 
: 200  
: 3-4 
: 2-3 

 
 

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


