
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

UYGULAMA ALANI 

UYGULAMA  

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Su bazlı , Saf akrilik elastik bağlayıcı esaslı ,mineral dolgu katkılı, güçlü aderans kabiliyetine sahip, uzun ömürlü  çatı izolasyon ve 
yalıtım kaplamasıdır.  

ADOFLEX Çatı Yalıtım Ve İzolasyon Kaplaması 

Esnek yapı  
Yüksek su geçirmezlik   
Mükemmel yapışma   
Aşınmaya karşı yüksek dayanım    

Güneşten, yağmurdan, sudan etkilenmez. 
Yüksek kimyasal dayanımı 
Uzun ömürlü 
Kullanıma hazır.  

Beton çatı yalıtımlarında, Beton yol, park ve bahçelerde, fabrika ve depo zeminlerinde, asfalt yollarda, otoparklarda, sıva altı 
uygulamalarıda ve spor  alanlarında güvenle kullanılabilir. 
Seramik yüzeylerde, helikopter beton, parlak zeminler ve  zemin eğimi olmayan yerlerde kullanılması önerilmemektedir. 

Yüzey Hazırlığı;    
Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan 
temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmelidir. 
Zeminin eğimli olması ve uygun film kalınlığında uygulama   
yapılmasına özen gösterilmelidir. Uygulama öncesi tüm yüzeler 
İZOLİN AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI ile astarlanmalıdır. Astarla-
ma işleminden sonra  3-4 saat beklenmelidir.  

Uygulama;                                                                                 
Adoflex Çatı yalıtım ve izolasyon kaplaması inceltme yapılma-
dan mikser yardımıyla 4-5 dakika karıştırılmalı, fırça veya rulo 
yardımıyla 12 saat arayla iki kat şeklinde uygulanmalıdır. Uygu-
lama yapılan yüzeyler 48 saat boyunca  kar, don ve yağmura 
maruz kalmamalıdır.  Uygulamanın +5 ile 35°C arasında yapıl-
masına dikkat edilmelidir. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:             10Kg   18Kg 
Depolama Koşulları :              Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan,                                           
.                                                  donmaktan  koruyarak  5, 35 °C sıcaklıkta 1 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   (25°C,KU) 
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C) 
Katı madde   
Sarfiyat   

Saf Akrilik 
Gri 
Mat 
145 ±  5 
1,35 ± 2 
63 ± 2 gr/cm 
1-1,2 kg/m² 

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

6 saat 
12 saat 
24 saat 
48 ssat 
 

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

www.adolin.com 

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


