
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Su  bazlı özel akrilik reçine esaslı, mat, sarı renkli, örtücü  astardır. 

SÖVELACK ASTAR 

Uzun Ömürlü 
Dört mevsim uygulama 
Kir tutmayan yapı 
Kolay uygulama 

Su bazlı 
Mükemmel yapışma 
Yüksek örtücülük 

EPS,XPS,söve,alçı, alçıpan gibi tüm iç ve dış ortamdaki yüzeylerin üzerine kullanılır.   

Yüzey Hazırlığı;    
Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan 
temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmelidir.  
Yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. 
 
 

Uygulama;                                                                                         
Uygulama Sövelack transparan kaplama ve söve verniğinin  
parlaklığını düşürmemek için 2 kat olarak uygulama yapılmalı-
dır. 1. kat hacmen %20 2. kat hacmen %15 oranında su ile in-
celtilerek uygulama yapılmalıdır. 5 ºC -30ºC arasında uygulama 
yapınız. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            2,5 Litre 15 Litre 
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  sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara   
uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Reçine tipi                           
Renk                                    
Parlaklık                                
Vizkozite   (cPoises/25oC) 
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C) 
Katı madde  (120°C / 30dk) 
PH  

Akrilik kopolimer 
Sarı 
Mat 
200 ± 25 
1,26 ± 0,05 
48 ± 2  
8,5 ± 1 

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

2-4 saat 
2-4 saat 
6-8 saat 
12saat 
 

(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; 
15 Litre  ile     90 - 100 m² yüzey boyanabilir  
2,5 Litre ile     15 - 20  m² yüzey boyanabilir   

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


