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ÖZELLİKLER: 

• Yüksek ısı yalıtımı 

• Ses yalıtım özelikleri 

• Yüzeye kolay yapışma 

• İyi derecede antikorozif koruma 

• Su buhar geçirgenliği 

• Esneklik 

• Parlak görünüm 

• Boyalı yüzeyde -60 ve +1700C 

arasında geniş sıcaklık aralığı 

• Güneş ışınlarının ultraviyole 

radyasyonuna karşı yüksek direnç 

ÜRÜN ADI: 

ISOLLAT-02 

TÜR: 

Geniş uygulama yelpazesine sahip çok amaçlı yalıtım 

malzemesidir. +150° C’ye(pik +170° C) kadar olan 

kara, demiryolu araçları, su tesisatı, endüstriyel, kazan 

ile boru hatları ve diğer tüm ekipmanların ısı yalıtımı 

için kullanılır.  
  

BRÜT AĞIRLIK 

11.5 kg – 19 litre 

6 kg –  10  litre 

3 kg –  5 litre 

 
 

ÖZELLİKLER  
 

 
ÖZELLIK  

 
DEĞER  

 
TÜR 

 
Su bazlı akrilik boya 

 
RENK 

 
Genellikle açık renkli, beyaz 

 
GÖRÜNEN VİSKOZİTE 

 

54 000-80 000 sP (Rotor R4, 10 rpm) 

KURU FİLM AĞIRLIĞI  
0.5 mm’de 0,15 kg/m² 

 
GÜNEŞ IŞIĞI YANSITIMI 

 
0.8 

 
ORTALAMA KURU FİLM 

KALINLIĞI 

 
Her boya için 0.5 mm  

 
İLK KAT TÜKETİMİ 

 
Her ilk kat için 0.55 litre/m²  

 
BOYA SAYISI 

 
2’den az değil 

 
UYGULAMA YÖNTEMİ 

 
Yüksek viskoziteli boyalar için havasız püskürtücü; 

fırça, tabanca  
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ÖZELLİK 

 

DEĞER 

 
20°C’de TAM KÜRLEME ZAMANI 

 
20 saat 

 
KONTEYNIR 

 
Yaklaşık. 11.5 kg (19 litre) 

 

 
RAF ÖMRÜ 

 

Paket açılmadan açık havada saklandığında ya da 5-20 °C ‘de olan 

orijinal, konteynırlarda üretim tarihinden itibaren 

1 yıl 

 

 

DEPOLAMA VE NAKLİYE  

 
Isollat-02 sıvı seramik yalıtımı, serin bir yerde, en az +5°С hava sıcaklığında kapalı alan içerisinde 

saklanır ve taşınır.  

 

UYGULAMA TALİMATI 

 
1. Boya yapılacak yüzey eski boyanın 

döküntülerinden, kirlerinden (metal tel fırça, 

spatula, zımpara veya diğer temizleyiciler 

yardımıyla) temizlenmelidir ve kauçuk solvent 

ile yağı giderilmelidir. 

2. Uygulama öncesi veya çalışmalara ara 

verildikten sonra sıvı seramik boya homojen 

oluncaya kadar iyice karıştırılır. Karıştırma 

işlemi için maksimum 100 – 150 RPM dönüş 

hızı tavsiye edilir.  
3. Boya fırçası ile uygulama  

Isollat boya uygulanmadan önce fırça 

yıkanmalı ve fırçada kalan fazla su 

giderilmelidir.  Uygulama esnasında boya 

kurursa nemlendirilmelidir. Boyanın düzgün bir 

şekilde uygulanması için fırçanın 

nemlendirilmesi önerilir, böylece boya eşit 

miktarda uygulanır ve pürüzsüz olur.  

4. Havasız tabanca ile uygulama (tür ST MAX 
Graco-495, ST MAX Graco-595, Ultra Max 
Graco-695, 

Ultra Max Graco-795, Graco Mark-V, Graco 

1095, vb.) 40 ila 80 bar basıncında 

uygulanmaktadır.  Tabancanın önerilen meme 

ölçüleri şu şekilde olmalıdır: 521-527. 

Uygulama esnasında kürelerin hasar görmesini 

önlemek adına püskürtme tabancasında en 

düşük basınç seçilmelidir. 

5. En az  +20°С sıcaklıkta Isollat-02 boyanın 

kuruması için gerekli olan süre, havadaki nem 

oranına bağlı olarak değişiklik gösterir:  

• % 50 veya daha düşük bağıl nemde tam 

kuruma 6 saat sürerken, %50’den fazla olan 

bağıl nemde tam kuruma 12 saat sürmektedir.  

• +40 °C’den fazla bir sıcaklıkta, bir kat boyanın 
kuruma süresi, 2 saate indirilebilir.  

KURUMA SÜRESİ – Kuruma; ısı, nem ve 

havalandırmaya bağlıdır.  
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SARFİYAT TABLOSU 
 

 

 
 

Boya 

katmanı 

kalınlığı, mm 

 

 
 

Manuel 

uygulama,  

litre 

 

 
 

Havasız 

püskürtme(airless) 

ile uygulama, litre 

 
        Sarfiyat  

 
Manuel 

Uygulama, a litre 

 
Havasız 

püskürtme(airless) 

ile uygulama, litre 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1,15 

 
1,3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2,3 

 
2,6 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3,45 

 
3,9 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4,6 

 
5,2 

 

DAYANIKLILIK  

Hava koşullarına ve ultraviyole ışınlarına karşı oldukça yüksek dirence sahip olan Isollat-02; hafif bazlar, 

seyreltik asit ve tuz çözeltilerine karşı da dayanıklıdır.  

SERTİFİKALAR  

TU 2216-001-59277205-2002 (Teknik Koşullar)ile uyumludur. Aynı zamanda Rusya 

Federasyonu tarafından onaylanmış ve tescil edilmiştir.   
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