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İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması 
ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar.
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INTERNATIONAL SPECIALTY PRODUCTS
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“Ürünlerimiz Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Değildir.”

POOLISONEM
®

Poliüretan Esaslı, 2 Bileşenli Havuz Boyası

ISONEM POOL çift bileşenli, mavi renkte poliüretan reçine esaslı havuz boyasıdır. Sudan ve su basıncından etkilenmez. Özellikle yeni yapılan 
yüzme havuzları, süs havuzlarında seramik kullanılmayacak ise ISONEM POOL kullanıma son derece uygun bir üründür. Sürüldüğü yüzeyde 
homojen mavi bir görüntü verir. Elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez. Alkali ve 
klora karşı son derece dayanıklıdır. Rengi zamanla solmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz. İşçiliği son derece kolay ve ekonomiktir.

KULLANIM ALANLARI:

• Beton, sıva ve şap üzerinde,

• Havuzlarda, su tanklarında, su depolarında,

• Metal tanklarda ve su sarnıçlarında,

• Süs havuzlarında, göletlerde, barajlarda, su kanallarında,

•Arıtma ve denge depolarında

TEKNİK ÖZELLİKLER:

• Renk: Mavi (istenildiğinde diğer renklerde)

• Alev Alma Noktası: >21°C

• Hacimsel Katı Madde %: 52±2%

• Yoğunluk: 1,25 ± 0,1 gr/ml

• Karışım Ömrü: 5 – 6 saat (20°C)

UYGULAMA ŞEKLİ:

YÜZEY HAZIRLIĞI: Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzey tamirleri, 
boşlukların / deliklerin doldurulması ISONEM M 03 Tamir Harcı ile yapılmalıdır. Beton ve sıva kaplı yüzeyler ISONEM POOL uygulaması öncesi 
ISONEM EP PRIMER (Solventiz Epoxy esaslı astar) ile 0,3 – 0,4 kg/m² sarfiyat ile astarlanmalıdır.

KARIŞTIRMA: Karışımı hazırlamadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra homojen 
bir karışım elde edene kadar mekanik karıştırıcı ile 4 dakika boyunca karıştırınız.

UYGULAMA: Fırça rulo veya airless tabanca ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. İkinci kat ilk kat kuruduktan sonra 24 saat içerisinde 
yapılmalıdır.

HAVUZUN DOLDURULMASI: Uygulama sonrası Havuz su ile doldurulmadan önce 10 gün tam kürlenmeye bırakılmalıdır.

SARFİYAT: Yüzeye bağlı olarak yaklaşık 0,5 – 1kg/m²

AMBALAJ:  4,5 kg set   ( A Komponent: 4,2 kg teneke kutu (Boya) + B komponent: 0,3 kg teneke kutu (sertleştirici)

DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 6 ay. 


