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    Ürün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  Föyü    

Ürün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi Föyü    

                       HEMPADUR 47200 
          ANA KOMPONENT 47209 ve SERTLEŞTİRİCİ 97100 
    
 
ÜRÜN TANIMI : HEMPADUR 47200 iki komponentli, çok kısa sürede kuruyan polyamin adduct 

kürlemeli epoksi boyadır. Mikalı demir oksit ve çinko fosfat ihtiva eder.  -10ºC’in 
üzerindeki sıcaklıklarda kürlenerek sert ve aşınmaya dayanıklı bir kaplama 
oluşturur.    

 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: Katlararası bekleme süresinin az olmasının istendiği atölye içi uygulamalarda 

HEMPADUR sistemlerinin astarı veya arakatı olarak. Saha uygulamasında da 
kullanılabilir. Üzerine poliüretan boya uygulanması durumunda katlararası 
maksimum bekleme süresinin uzun olması nedeniyle astar/arakatın atölyede 
üretim sırasında, son katın (poliüretanın) sahada uygulanması gereken 
durumlarda kullanılabilir.  

 
SERTİFİKALAR / ONAYLAR :  EU Directive 2004/42/EC, subcategory i’ye uygundur 
 
 
SERVİS SICAKLIĞI :   Maksimum, Kuru :  120ºC  
 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     Gri/13610  - Kırmızı / 50630  
Parlaklık :    Mat 
Hacimce katı madde, % :   63 ± 1  
Teorik boyama alanı :   6.3 m2/litre (100 mikron uygulandığında) 
Parlama noktası :    30ºC 
Özgül ağırlık :    1.6 kg/litre 
Yüzey kuruması :    15 (yaklaşık) dakika (20 ºC de) 
Dokunma kuruması :   1 saat (20ºC de) 
Tamamen kürlenme :   7 gün (20 ºC de) 
Uçucu organik madde :    355 g/litre 

 
Yukarıda belirtilmiş olan sabit değerler,Hempel grubu tarafından kabul edilmiş 
formüllerdeki nominal verilerdir. Normal üretim şartlarında, ISO 3534-1'de öngörülen 
ölçüde standard sapmalar meydana gelebilir. Daha fazla referans bilgi için Ürün Bilgi 
Kataloğu’nda ayrıca yer alan "Açıklayıcı Notlar" bölümüne bakınız. 

 
UYGULAMA ÖNERİLERİ : 
47200 için Karışım oranı :   Ana komponent 47209 : Sertleştirici 97100 
     4 : 1 hacimce  
Uygulama yöntemleri :   Havasız sprey  Havalı sprey  Fırça(kestirme/rotüş) 
Tiner (max.hacimce) :   08450 (%5)  08450 (%15)  08450 (%5) 
Karışım ömrü :    3 saat (20 ºC de) 
Nozul(meme) çapı, inç :   0.015  - 0.0.21 
Nozul(meme) basıncı :   150 bar 
     (Havasız sprey ile ilgili bilgiler öneridir. Uygulama şartlarına göre  
     ayarlanmalıdır.) 
Ekipmanların temizliği :   HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 / HEMPEL THINNER 08450  
Kuru film kalınlığı :   100 mikron (Diğer kalınlıklar için arka sayfa ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız. ) 
Yaş film kalınlığı :    175 mikron  
Katlar arası min.bekleme süresi :  1 saat (20ºC) 
Katlar arası max.bekleme süresi :  Arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız 
 
 
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.  

 
 
 
 
 
 



Ü 

Yayınlanma Tarihi : Aralık  2007                     Sayfa No : 2 / 2 
 

Ürün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi Föyü    

 
HEMPADUR 47200 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI :  Yeni çelik (kuru koşullarda) : Sa 2½ derecesinde aşındırıcı raspa tavsiye edilir. 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 47200 kullanın. 

 Bakım : Yağ ve gresi uygun bir deterjanla temzileyin. Tuz ve diğer kirlilikleri (yüksek basınçlı) tatlı 
su ile temizleyin. Tüm pas ve gevşek yüzey tabakaları tercihan ıslak veya kuru aşındırıcı raspa 
veya el aletleri ile temizlenmelidir. Köşeleri sağlam boyaya ulaşıncaya kadar yuvarlatın. Sulu 
aşındırıcı raspadan sonra yüzeyi tatlı su ile yıkayın ve kurumasını bekleyin. Toplam film kalınlığına 
kadar yoklama yapın. 

  
UYGULAMA ŞARTLARI: Uygulama ve kürlenme sırasında sıcaklık  -10 º C'ın üzerinde olmalıdır. Donma noktasının altındaki 

sıcaklıklarda yüzeyde buzlanma olmamasına dikkat edilmelidir.Aksi takdirde yapışmada sorun 
olabilir. Uygun uygulama koşulları için boyanın kendi sıcaklığının 15 ºC olması gerekir. En uygun 
sprey özelliklerini elde etmek için komponentleri iyice karıştırın ve uygulamadan önce 10-15 dakika 
önreaksiyon için bekleyin (önreaksiyon zamanı) 

 Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma sırasında havalandırma yapılması gerekir. 
 
ÖNCEKİ KAT :   Yok veya spesifikasyona göre 
 
SONRAKİ KAT :   HEMPADUR, HEMPATHANE, veya spesifikasyona göre 
UYARILAR : 
Uçucu Organik Madde(UOM)  
 
EU directive 2004/42/EC : 
 
    
UOM  :    Diğer renkler için lütfen Güvenlik Bilgi Föyüne bakınız 
Hava koşulları/Servis 
Sıcaklıkları : 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 farklı bir kalınlıkta uygulanabilir. Bu 

boyama alanı oranını değiştirir ve gereken kuruma zamanını ve katlararası bekleme zamanını 
etkileyebilir. Normal kalınlık aralığı 75-200 mikrondur. 

Katlararası bekleme süresi : Katlararası maksimum bekleme süresi boyanacak yüzeyin kullanım sırasında  maruz kalacağı 
koşullara bağlıdır. (100 mikron) 

                       Maksimum  
       (Film kalınlığından bağımsız) 

Servis sıcaklığı                           20 º C 
Servis esnasında  
maruz kaldığı ortam 

                     
                      Atmosferik 

Sonraki kat Orta korozif ortam Yüksek korozif ortam 

HEMPADUR 
HEMPATHANE 

Yok 
Yok 

Yok 
5 gün 

Katlararası maksimum bekleme süresi geçirilirse,yapışmayı kuvvetlendirmek için yüzeyin 
pürüzlendirilmesi gereklidir veya HEMPADUR dışında başka bir boya ile sonraki katın boyanması 
durumunda, yukarıdaki bilgilere göre HEMPADUR 47200 ile (ince) bir kat atın. Katlarasında uzun 
süreli beklemelerde sonraki katı uygulamadan önce,yapışmanın sağlıklı olması için yüzeyin çok 
temiz olması şarttır. Yağ ve gresi uygun bir deterjanla temzilenmeli ve yüksek basınçlı tatlı su ile 
yıkanmalıdır. Yüzeyin uzun süre dış şartlara maruz kalmasından kaynaklanan sorunlu 
bölgelerde gereken temzilik yapılmalıdır. Her türlü bozuk yüzeyi (kaba pas,dökülmüş boya gibi) 
temizlemek için su jeti kullanılabilir.Su jeti uygun şekilde yapılırsa yukarıda belirtilen yüzey hazırlığı 
yöntemlerine alternatif olabilir. Gerektiğinde daha fazla bilgi için Hempel'e  başvurunuz. 
Yüzey hazırlığının yeterli olup olmadığını anlamak için bir test alanı uygulaması yapılması yaralı 
olabilir. 

Not :    HEMPADUR 47200 sadece profesyonel kullanım içindir. 
 
YAYINLAYAN :                                       HEMPEL A/S – 4720013610CR001 
 
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 dolayı 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. 
 

 Orjinal hali % 5 lit. tinerli hali Faz Limit I, 2007 Faz limit II, 2010 

UOM g/l       355             425           550            500 


