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Ürün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi Föyü    

                   HEMPADUR 35760 
                                        ANA KOMPONENT 35769 ve SERTLEŞTİRİCİ 98760 
 
 
ÜRÜN TANIMI :  HEMPADUR 35760, solvensiz ,iki komponentli, yüksek film kalınlıklarda 

akmadan uygulanabilen fenolik epoksi (novolac) boyadır. Kürlendiğinde 
korozyona ve kimyasallara  karşı yüksek dayanıklı bir tank kaplama oluşturur .  

 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: Ham petrol, yağ , bio dizel  ve geniş kimyasal ürün  yelpazesine sahip 

depolama tanklarında (yeni inşa veya kullanımda olan)   kaplama olarak 
kullanılır .    

 
SERVİS SICAKLIĞI (max.) :  Kuru, 140ºC    
     Su içinde, (sıcaklık farkı olmadan), 45ºC 
      

Diğer sıvıların ıslak seris sıcaklığı için ‘ CARGO PROTECTION GUIDE’ a 
bakınız.  
 

STOK DURUMU :   Genel grup boya listesindedir . Lokal olarak bulundurduğunu konfirme ediniz. 
 
 
 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     Krem/20320 - Açık kırmızı/50900 
Parlaklık :    Yarımat 
Hacimce katı madde, % :   100       
Teorik boyama alanı :   3 m2/litre (300 mikron uygulandığında) 
Parlama noktası :    100ºC’den yüksek     
Özgül ağırlık :    1.4 kg/litre  
Dokunma kuruması :   9 saat (20ºC de) 
Tam kürlenme :    5 gün (20ºC de) 
Uçucu organik madde :    40 g/litre 
.       Yukarıda belirtilmiş olan sabit değerler,Hempel grubu tarafından kabul edilmiş    

Formüllerdeki  nominal verilerdir. Teorik boyama alanı %100 katı madde esasına göre 
hesaplanmıştır. 

UYGULAMA ÖNERİLERİ : 
Karışım oranı :    Ana komponent  35769 ve Sertleştirici 98760 
     6.4 birim ana komponent + 3.6 birim sertleştirici (hacimce) 
     Sertleştiriciyi iyice karıştırdıktan sonra ana komponente ekleyiniz. 
Uygulama yöntemleri :   Havasız sprey Role Fırça(kestirme/rotüş) 
Tiner (max.hacimce) :   ilave etmeyiniz 
Karışım ömrü :    40 dakika  (20ºC de) 
Nozul(meme) çapı, inç :   0.018’’ – 0.021’’  
Nozul(meme) basıncı :   min.250 bar/2900 psi 
     (Havasız sprey ile ilgili bilgiler öneridir.Uygulama şartlarına göre ayarlanmalıdır.) 
Ekipmanların temizliği :   HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 
Kuru film kalınlığı :   250-600  mikron  
Yaş film kalınlığı :    250-600 mikron  
Katlar arası min.bekleme süresi :  1 gün(20ºC de) 
Katlar arası max.bekleme süresi :  30 gün(20ºC de) 
  
 
 
 
Güvenlik :                                             Dikkatli kullanınız.  Kullanmadan önce ve kullanım sırasında ambalaj ve boya tenekeleri  
                                                                                üzerindeki güvenlik etiketlerine dikkat ediniz. HEMPEL'in Malzeme Güvenlik Bilgi  
                                                                                 Formuna bakınız. Bölgesel ya da ulusal emniyet kurallarına uyunuz.  Solumayınız, deri  
                                                                                 ve gözlerle  temasından kaçınınız ve yutmayınız.Yangın ve patlama tehlikesine karşı
                                                                  olduğu kadar çevrenin korunması için de  daima gerekli önlemleri alınız. Sadece iyi             
                                                                        havalandırılmış yerlerde uygulayınız.             
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HEMPADUR 35760 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI :  Optimum performans için yüzey profili ISO Comparator Rough Medium (G) olacak şekilde Sa 2 ½ 

derecesinde aşındırıcı raspa yapılır.  Raspa öncesi yağ, kir ve gresi uygun bir deterjanla 
temizleyin, tuz ve diğer kirlilikleri (yüksek basınçlı) tatlı su ile temizleyin. Raspa sonrası yüzeyi raspa 
tozu ve tozlardan tamamen arındırınız. 

 Derin korozyona uğramış yüzeylerde aşırı miktarda tuz birikmiş olacağından ;su jeti yıkamasından 
sonra sulu aşındırıcı raspa yapılması, alternatif olarak önce kuru aşındırıcı raspa ardından yüksek 
basınçlı tatlı su yıkaması ve son olarak istenilen derecede kuru aşındırıcı raspa yapılması önerilir. 
Eğer çelik yüzeyi yukarıda açıklandığı şekilde bir yüzey profiline sahipse alternatif olarak su jeti 
yapılabilir.  

 
  
UYGULAMA ŞARTLARI: Uygulama ve kürlenme sırasında sıcaklık  10 º C'ın üzerinde olmalıdır. Uygun uygulama koşulları 

için boyanın kendi sıcaklığının 15ºC üzerinde olması gerekir, en iyi sonuçlar boya sıcaklığının  
25 ºC olduğu durumlarda alınır , fakat bu sıcaklıkta karışım nispeten kısa olacaktır ve hızlı 
çalışılması önem kazanacaktır- boyayı boya hortumlarda kısa süreli dahi olsa bırakmayınız. 
Yüzey tamamen temiz ve kuru olmalı ve yoğuşmayı önlemek için yüzey sıcaklığı çiğlenme 
noktasının üzerinde olmalıdır. 

ÖNCEKİ KAT :   Yok,Hempadur 15590 veya spesifikasyona göre 
SONRAKİ KAT :   Yok 
UYARILAR : 
Hava koşulları/servis 
sıcaklığı : Epoksi boyaların doğal yapısından kaynaklanan yüksek sıcaklıklarda mekanik hasarlara ve 

kimyasal maddelere daha az dayanıklı olma özelliği bu ürün içinde geçerlidir. 
Film kalınlıkları : Kullanıldığı alana ve amaca bağlı olarak önerilenden daha yüksek bir kalınlıkta uygulanabilir. Bu 

boyama alanı oranını değiştirir ve gereken tiner oranını, kuruma zamanını ve katlar arası bekleme 
zamanını etkileyebilir. Normal kalınlık aralığı 250-600 mikrondur. 

 Ana komponent ve Sertleştiriciyi  ayrı ayrı  karıştırınız ve Sertleştiriciyi  Ana komponente ekledikten 
sonra homojen bir renk elde edene kadar tekrar karıştırınız. 

Pittingli yüzeyler : Tank tabanlarında muhtemel pittingli yüzeylerde boyanın iyi nüfuz etmesi için  ilk kat fırça ile 
boyanması tavsiye edilir. Diğer katlar pürüzlü yüzeyi kapatacak şekilde fırça veya havasız tabanca 
ile uygulanabilir. 

     
Kürlenme: Boya sistemi tamamen kürlenmeden tankı kullanıma almayınız 

 
 

. 
 
Not :    HEMPADUR 35760  sadece profesyonel kullanım içindir. 
 
YAYINLAYAN        :   HEMPEL A/S  – 35760-20320CR002 
 
Bu ürün bilgi föyü, daha önce yayınlanmış olanları iptal ederek onların yerine geçer.  Tanım ve kapsam için, ilgili  Ürün Bilgi Föyleri 
açıklayıcı  notlarına bakınız.  Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar  ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya 
spesifik olarak  tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır.  Bunların, Ürünler'in kullanılmak 
istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun  olacağının test edilmesi sadece ve sadece Alıcı ve\veya Kullanıcı'ya 
aittir.  Tersi yönde yazılı  bir anlaşma yapılmadıkça, ürünler  "HEMPEL'İN GENEL SATIŞ, TESLİM VE SERVİS"  kural ve koşullarına göre 
teslim edilmekte olup, teknik yardım da yine bu kural ve koşullara göre verilecektir.  İmalatçı ve Satıcı, bahsi geçen GENEL KOŞULLAR'da 
açıkça belirtilmesi dışında, Ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasından dolayı 
meydana gelecek sonuçlardan, iş kazalarından veya doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan sorumluluğundan dolayı, ihmalden doğan 
sorumluluk da dahil olmak üzere ( ancak bununla sınırlı değildir ),  hiçbir  tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı ve\veya Kullanıcıda tazminat 
taleplerinden feragat eder.Ürün bilgi  föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren beş yıl sonra 
geçerliliklerini kaybederler. 
 


