
Uygulama Talimatları 
 
 
Ürün tanıtımı için ürün bilgi formlarına başvurun. 
 

                                                                 HEMPADUR 17630 / 

             HEMPADUR 17633 
                    17630 : SERTLEŞTİRİCİ 97330 ile ANA KOMPONENT 17639 

         17633 : SERTLEŞTİRİCİ 98420 ile ANA KOMPONENT 17639 

 
Kapsam: Bu uygulama talimatları yüzey hazırlığı, uygulama ekipmanı ve tank boyası olarak 

HEMPADUR 17630 / 17633 uygulamasını kapsamaktadır.  

Balast tankları: Balast tank uygulama için hazırlan BALAST TANK TALİMATLARI ‘ na bakınız 

Yüzey hazırlığı : Genel: En iyi performans için aşındırıcı raspa  tavsiye edilir. Raspadan önce tüm 
Gres  ve yağ kalıntıları çelik yüzeyinden uygun deterjan ile temizledikten sonra 
(yüksek basınçlı) tatlı su ile yıkanarak temizlenmelidir. Sa 2½ aşındırıcı 
raspa temizliği uygulanmalıdır. Gerekiyorsa geçici koruma için uygun bir önimalat 
astarı  kullanın. Son boya sistemini uygulamadan önce önimalat astarının hasarlı 
yerleri,depolama ve imalattan gelen kirlilik bütünüyle temizlenmelidir. 
Tamir ve yoklama için HEMPADUR 17630 kullanın. 

 Su jeti: 

Aşındırıcı rapsaya alternatif olarak özellikle tamir işleri ile ilgili  su jeti kullanabilir.  

Su jeti standardı minimum Wa2½ (ISO 8501-4:2006) olmalıdır. Boya uygulaması 
öncesi ani pas derecesi olarak, maksimum M (atmosferik koşullara maruz kalma), 
tercihen L (sualtı/toprakaltı) ( ISO 8501-4:2006) kabul edilir. 

 Su altı/toprak altı  kullanımı için:  

Sa 2½ aşındırıcı raspa temizliği uygulanmalıdır. Aşındırıcı raspa sonrası yüzey 
 tamamen kirlikten arındılrılmalıdır. . Gerekiyorsa geçici koruma için uygun bir 
 önimalat astarı  kullanın. Son boya sistemini uygulamadan önce önimalat astarının 
 hasarlı yerleri, depolama ve imalattan gelen kirlilik bütünüyle temizlenmelidir. 
Paslanmaz Çelik: Tüm tuzlar, gres, yğ, vs. raspa başlamadan önce 
temizlenmelidir. Düzgün, keskin, yoğun, profil (ISO Comparator Medium (G) 
karşılığı en az Rz 50 mikron) elde edene kadar raspa edilmelidir. 

Not: Derin korozyona uğramış yüzeylerde aşırı miktarda tuz birikmiş olacağından ; 
Yüksek  basınçlı tatlı su yıkamasından sonra aşındırıcı raspa yapılması, ardından 
Tekrar yüksek basınçlı tatlı su yıkaması ve son olarak istenilen derecede aşındırıcı 
 raspa yapılması önerilir. 
 

 Uygulama ekipmanı: Yüksek viskoziteli bir madde olan HEMPADUR 17630 / 17633, uygulama sırasında 
özel önlemler gerektirebilir.  

 Tavsiye edilen havasız sprey ekipmanı:  

 Pompa oranı:  En az 45:1  
 Pompa çıkışı:  12 litre/dakika (teorik) 
  Giriş basıncı:  en az 6 bar/90 psi 
 Sprey hortumları:  en fazla 100 metre / 300 feet, ½” iç çap 
     en fazla 30 metre / 100 feet, 3/8” iç çap 
     en fazla 6 metre / 20 feet, 1/4” iç çap 
 Filtre:   60 mesh 

 
Nozul boyutu:  ,021” - ,025” 

 Fan Açısı:  60-80o. 
  
 Karmaşık yüzeylerde sprey için en küçük nozul kullanılmalıdır. 
 
 Uygulamayı tamamladıktan sonra, ekipmanları hemen HEMPEL’S TOOL 

CLEANER 99610 ile temizleyin.  
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 Not:  Hortum çapının artırılması boya akışını kolaylaştırır, böylece sprey fanı 
iyileşir. Eğer daha uzun hortumlar gerekli ise, pompaya yüksek çıkış kapasitesi 
sağlamak üzere pompa oranını 60:1’e çıkartmak gerekli olabilir.  

 
 Alternatif olarak yaklaşık %5 THINNER 08450 ilave edilebilir, ancak aşırı inceltme 

nedeniyle elde edilebilecek en yüksek film kalınlığı belirgin bir şekilde 
düşeceğinden, inceltme işlemi dikkatle yapılmalıdır.  
 
Havasız sprey verileri gösterge amaçlıdır ve düzeltmeye tabidir. 
 

Uygulama: Film oluşumu / devamlılık: Bu balast tank boyası ile, her sprey uygulaması 
katında devamlı ve deliksiz bir boya filminin elde edilmesi son derece önemlidir. 
Tüm yüzeylerde iyi film oluşumunu sağlayacak bir uygulama tekniği 
benimsenmelidir. Çok büyük olmayan, doğru boyutta nozulların kullanılması çok 
önemlidir ve sprey tabancasının yüzeye uzaklığının doğru ve sabit olması (30-
50cm) hedeflenmelidir. Buna ilaveten kenarların, açıklıkların, stifnerlerin arka 
taraflarının vs. kapanması için özel ilgi gösterilmelidir. Bu yüzden bu alanlarda 
genellikle bir kestirme kat gerekli olacaktır. İyi ve sabit bir püskürme elde etmek 
için, boyanın viskozitesi uygun olmalı ve sprey ekipmanı yeterli çıkış basıncı ve 
kapasitesinde olmalıdır. Yüksek çalışma sıcaklıklarında, toz spreyin engellenmesi 
için ilave tiner kullanımı gerekli olabilir.  

 Boya tabakası homojen olarak ve spesifikasyona mümkün olabildiğince yakın 
olacak şekilde uygulanmalıdır. Boya harcamı, aşırı film kalınlığının 
engellenebilmesi için kontrol edilmelidir, örneğin boya harcamını kontrol etmek 
ve/veya yaş film kalınlığını ölçmek.  

 Biten boya, pürüzsüz yüzeyli homojen bir film olarak görünmeli ve toz, kuru sprey, 
aşındırıcılar gibi düzensizlikler giderilmelidir.  

 Kestirme boya: havasız sprey ile (nispeten küçük, dar açılı nozullar), veya el 
aletleri ile uygulanabilir. Kestirme katı, hava sıkışması sonucu çukurların 
oluşumunu engellemek üzere, fazla fırça ve rulo izleri olmadan düzenli, normal bir 
kat olarak uygulayın.  

Çinko silikat üzerine uygulama: “Patlama” / “iğne deliği” oluşumunu engellemek / riskini azaltmak için, uygun bir 
sis-kat tekniği gereklidir. Mevcut uygulama şartlarına göre %50’ye kadar tiner ilave 
edin.  

Karışım ömrü / karıştırma /  Standart şartlar altında ölçüldüğünde, karışım ömrü 15oC/59oF’da 3 saat ve 
endüksiyon süresi:  20oC/68oF’da 2 saattir. Ancak, 20 litrelik bir karışım için, BASE ve CURING 
(her iki kürleme maddesi) AGENT arasında meydana gelen kimyasal reaksiyon ile ortaya çıkan ısı nedeniyle 

pratikteki karışım ömrü daha kısa olabilir.  
  
 a. Uygun baz ve kürleme maddesi paketlerinin tamamını karıştırın. Eğer daha 

küçük miktarlarda karıştırılması gerekiyorsa, baz ve kürleme maddesini ya 
belirtilen oranlara uygun ağırlık olarak: 86 bölüm baz ağırlığı ve 14 bölüm 
kürleme maddesi ağırlığı ya da hacmen: 4 bölüm baz hacmi ve 1 bölüm 
kürleme maddesi hacmi olacak şekilde yapılmalıdır.  

 
 b. Karıştırılan boyayı temiz bir mekanik mikser ile homojen bir karışım oluşana 

kadar karıştırın.  
 
 c. Karışım ömrü aşılmadan önce karıştırılan tüm boyayı kullanın. Karışımın ömrü, 

aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde boyanın sıcaklığına bağlıdır (20 litrelik 
teneke için geçerlidir): 

 
 

Karıştırılan boyanın sıcaklığı 15oC/59oF1) 20oC/68oF 25oC/77oF 30oC/86oF2) 

Karışım ömrü 3 saat 2 saat 1 ½ saat 1 saat 

 1) 15oC/59oF ve altında havasız sprey uygulaması için viskozite çok düşük olabilir.  
 2) Tercihen 30oC/86oF üzerindeki sıcaklıklar engellenmelidir.  
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Endüksiyon süresi: 
 5oC/41oF’nin altındaki çelik sıcaklıklarında boyanın sprey uygulamasından 10-20 

dakika (daha düşük sıcaklıklarda daha fazla) önceden reaksiyona girmesi yararlı 
olabilir.  

 
 İki bileşenli sprey ekipmanı kullanıldığında, uygun sprey fanı ile düzgün ve 

pürüzsüz bir boya filmi elde edilmesi için ısıtma uygun olabilir. Bu hem iki 
bileşenli boyanın önceden ısıtılması ile veya basınç tarafında bir akış ısıtıcısı 
kullanılması ile yapılabilir. Bir gösterge olarak, yaklaşık 40oC/104oF boya sıcaklığı 
uygun olacaktır, ancak mevcut şartlara göre ayarlanması gerekir.  

 
. 

Sıcaklığa göre fiziksel bilgi: (150 mikron kuru film kalınlığındaki HEMPADUR 17630) 
  

Yüzey sıcaklığı 0oC/32oF 10oC/50oF 20oC/68oF 30oC/86oF 

Kuruma süresi 
Kürlenme süresi 

32 saat 
28 gün 

14 saat 
14 gün 

7 saat 
7 gün 

5 saat 
3 ½ gün 

İlk kürlenme* 20 gün 10 gün 5 gün  2 ½ gün 

 

(150 mikron kuru film kalınlığındaki HEMPADUR 17633) 
 

Yüzey sıcaklığı -10oC/14oF 0oC/32oF 10oC/50oF 

Kuruma süresi 
Kürlenme süresi 

45 saat 
56 gün 

23 saat 
28 gün 

10 saat 
14 gün 

İlk kürlenme* 40 gün  20 gün 10 gün 

 
 * “ilk kürlenme” durumuna ulaşıldığında, belirtilen film kalınlıklarının uygulandığı ve tüm boyanan 

alanların tamamen havalandırıldığı kabul edilecek olursa, boya istisnai olarak balast suyuna maruz 
bırakılabilir 

 
Katlararası bekleme süresi: Katlararası bekleme süresi (uygun havalandırma sağlandığında)  

(150 mikron kuru film kalınlığı)  
 

 17630 17633 

 En düşük En yüksek En düşük En yüksek 

Çelik sıcaklığı 10oC/50oF 20oC/68oF 10oC/50oF 20oC/68oF -10oC/14oF 0oC/32oF -10oC/14oF 0oC/32oF 

 
 Tekrar boyama: 
 
 Kendisi ile  
 (balast tankları)** 
 45182 
 

 
 
 
 

16 saat 
16 saat 

 
 
 
 

8 saat 
8 saat 

 
 
 
 

90 gün* 
90 gün 

 
 
 
 

30 gün* 
30 gün 

 
 
 
 

3 gün 
3 gün 

 
 
 
 

36 saat 
36 saat 

 
 
 
 

(90 gün)* 
(90 gün) 

 
 
 
 

90 gün* 
90 gün 

 
* Mevcut lokal şartlara bağlı olarak, uzatılmış en fazla katlararası bekleme süresi uygulanır. Daha 
fazla tavsiye için lütfen HEMPEL ile temas kurun 

 ** Boyaya zarar vermeden üzerinde yürünebildiği zaman kestirme kat uygulanabilir.    
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 Maksimum Katlararası bekleme süresi 
 Eğer en fazla tekrar boyama aralığı aşılırsa, altta bulunan kat ne olursa olsun, 

katlar arası optimum yapışmanın sağlanabilmesi için yüzeyin pürüzlendirilmesi ya 
da HEMPADUR haricindeki bir boya ile tekrar boyama halinde, aşağıdaki talimatlar 
dahilinde ilave ince bir kat HEMPADUR 17630 / 17633 uygulayın: 

 
• Uzun Katlararası bekleme süresi  

Özellikle uzun Katlararası bekleme sürelerinde, katlar arası yapışmanın 
sağlanması için tamamıyla temiz bir yüzey gereklidir. Her türlü kir, yağ ve 
gres, örneğin uygun deterjanı takiben yüksek basınçlı tatlı su yıkaması ile 
temizlenmelidir. Tuzlar tatlı su tutularak temizlenmelidir.  
 

• Uzun süre maruz kalma sonucunda meydana gelen her türlü bozulmuş 
yüzey tabakası da kaldırılmalıdır. Su jeti, bozulmuş yüzey tabakasının 
temizlenmesi için uygun olabilir ve aynı zamanda tam anlamıyla 
uygulandığında yukarıda bahsi geçen temizlik yöntemlerinin yerine geçebilir. 
Şüphe durumunda özel tavsiye için HEMPEL’e başvurun.   

 
Yüzey temizlik kalitesinin yeterliliğini kontrol etmek için bir test yaması uygun 
olabilir.  

 
 
 
Emniyet: Dikkatli taşıyın. Kullanım öncesinde ve sırasında, ambalaj ve boya tenekeleri 

üzerindeki emniyet etiketlerine dikkat edin, HEMPEL Malzeme Güvenlik Bilgi 
Formlarına başvurun ve tüm yerel ve ulusal düzenlemeleri takip edin. Solunmasını 
engelleyin, deri ve gözler ile temasını engelleyin ve yutmayın. Muhtemel yangın ve 
patlama riskleri ile çevre korumasına yönelik gerekli önlemleri alın. Sadece iyi 
havalandırılmış alanlarda uygulayın.  

YAYINLAYAN: HEMPEL A/S – 1763012170C0006 / 1763312170C0003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bu Ürün Bilgi Formu kendisinden önce yayınlananları geçersiz kılar. Açıklamalar, tanımlar ve kapsam için, HEMPEL 
Kitabı “Açıklayıcı Notlar”a bakın. Bu Ürün Bilgi Formunda verilen bilgi, spesifikasyon, talimat ve öneriler sadece kontrollü 
ya da özel tanımlı şartlar altında elde edilen test sonuçları ya da tecrübeleri yansıtmaktadır. Mevcut şartlar altındaki 
güvenilirlikleri, eksiksizlikleri, ya da uygunlukları Alıcı ve/veya Kullanıcı tarafından münhasıran belirlenmelidir. Aksi yazılı 
olarak belirtilmedikçe, Ürünlerin temini ve teknik yardım, HEMPEL SATIŞ, TESLİMAT VE SERVİS GENEL ŞARTLARI 
‘na göre gerçekleştirilir. GENEL ŞARTLAR’da belirtilenler haricinde, her türlü sonuç, yaralanma ya da doğrudan veya 
dolaylı kayıplardan ya da Ürünlerin yukarıda, arka sayfalarda veya başka yollarla tavsiye edildikleri şekilde kullanımları 
sonucunda meydana gelebilecek zararlardan doğabilecek ihmal dahil ama sınır olmamakla beraber her türlü 
sorumlulukla ilgili tüm taleplerden, Üretici ve Satıcı vazgeçer, Alıcı ve/veya Kullanıcı feragat eder. Ürün bilgileri haber 
verilmeksizin değişebilir ve yayınlandıktan beş sene sonra geçersiz hale gelir. 
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