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Glass and Mirror Surface Organic Coatings 
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Cam, silis kumu, sodyum ve kalsiyum karbonatlar gibi hammaddelerden oluşan sert, saydam ve 

pürüzsüz bir yüzeyi olan bir malzemedir. Bu nedenle herhangi bir organik malzemenin cam 
yüzeyine tutunarak yapışabilmesi için adezyonu çok yüksek olması gereklidir. Cam ve camsı  

yüzeylerin boyanmasında ve kaplanmasında ciddi tutunma (adhezyon) sorunu ortaya 
çıkabilmektedir. Ecelak Cam, Ayna ve Seramik Yüzey Ürünleri bu gereklilikleri tam olarak 

karşılayacak nitelikte üretilmektedirler. Ecelak Cam Boyası, Transparan Renkli Cam Lakı, cam 
boyama ve dekorasyon işlerinde kullanılabilen, canlı şeffaf renkleri olan boyalardır. Isıya ve 
ışığa dayanıklı olan ampul, avize, araba farı gibi boyalar, ısı ve ışıkla yakın konumda olan 

yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. 

Cam / Ayna Yüzey Ürünleri (Glass and Mirror Surface  Coatings) 
 

1 ECELAK   2K  Cam ve Ayna Boyası Cam yüzeyler için hazırlanmış, sert, çıkmaz ve 
kırılmaz. Yapışması çok iyi. Su, nem ve kükürt 
dayanımı iyi. Đki bileşenli. Fırınlanabilir.  

2 ECELAK    Fırın  Flotal Cam ve Ayna 

Boyası 

Cam yüzeyler için hazırlanmış, sert, çıkmaz ve 
kırılmaz. Yapışması çok iyi. Su, nem ve kükürt 
dayanımı iyi. Fırın kurumalı.  

3 ECELAK   Transparan Cam lakı Vitray ve dekoratif cam işlemesinde kullanılan tip. 
Homojen ve saydam canlı renklerde. Opaklık 
görülmez, tam saydam. 

4 ECELAK   Seramik Yüzey Boyası Seramik, fayans gibi camsı ve sert yüzeyler için 
hazırlanmış boya ve verniklerdir. Adezyonu ve çizilme 
direnci yüksek organik yüzey kaplama ürünleridirler. 

5 ECELAK   Ampul / Glob Boyası Camsı yüzeylere yapışması yanında ısı dayanımı da 
yüksek tip transparan ve opak renkli boyalardır. Belli 
renklerde renk solma sorunu yoktur.  

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı 
olarak denenerek uygulanmalıdır. 

Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış“Teknik Bülten”lerimizden edinilebilir.  
 


