
Uygulama Talimatları 
 
 
Ürün tanıtımı için ürün bilgi formlarına başvurun. 
 
 

HEMPADUR 85671 
SERTLEŞTİRİCİ 97371 ile ANA KOMPONENT 85675 

 

 
Kapsam: Bu uygulama talimatları HEMPADUR 85671 için yüzey hazırlığı, uygulama 

ekipmanı ve uygulamayı kapsamaktadır.  

Aşağıdakiler, büyük yeni inşa / yeni imalat ya da kapsamlı tamir projelerinde 
gerektiğinde daha ayrıntılı tanımlamalarla desteklenebilecek genel kurallardır.  

Çelik işçiliği: Tüm çelik işçiliği ISO 8501-3:2006, hazırlık derecesi P3 ‘ e göre yapılması 
gerekiyor. 

                                                               Çelik, birinci sınıf kalitede olmalıdır ve ISO 8501-1:2007’in B derecesine karşılık 
gelenden daha fazla paslı olmamalıdır .  C derecesinde lokal paslı bölgeler tuz 
kontaminasyon riskine karşı dikkatli kontrol edilmelidir. 

                                                               Boya sistemi kalitesinin her şart altında sağlanmasını elde etmek için tüm 
kaynak dikişlerinin yüzey hazırlığı tamamlanmalıdır. Kaynak dikişlerindeki delikler, 
undercut’lar, çatlaklar, vs. engellenmelidir. Eğer bulunursa, kaynak ve/veya 
taşlama ile giderilmelidir.  

 Yüzey hazırlığı başlamadan önce tüm çelik işçiliği (kaynak, lamba ile kesme, 
taşlama dahil olmak üzere) tamamlanmış olmalıdır.  

 
Yüzey hazırlığı: Çeliğin raspasından önce yağ, gres, tuz ve diğer kirlilikleri uygun deterjan ile 

temizledikten sonra yüksek basınçlı tatlı su ile yıkayın. Eğer çözülebilir tuz 
konsantrasyonu 50 mg/m2 ‘den yüksek ise  yüksek basınçlı tatlı su ile yüzeyden 
arındırılmalıdır. 

                                                               Yeni kaynak dikişleri üzerindeki alkali kalıntıları ve tankların basınç testlerinden 
kalan sabun izleri tatlı su ile yıkanarak ve sert fırça ile fırçalanarak giderilmelidir.  

Kirlilik olup olmadığı farklı talimatlara göre kontrol edilmelidir. 

 Tamir işlerinde, yağ giderme / yıkama yapılmadan önce hafifçe yapışık tüm 
parçaların temizlenebilmesi için kaba bir raspa gerekli olabilir.  

 Eski çelik: Çok kapsamlı bir temizlikten sonra bile, çukurlarda sıklıkla yağ ve gres 
ile birlikte suda çözülebilen tuzlar şeklinde kirlilikler bulunabilir. Bu nedenle, ilave 
deterjanla yıkama ve raspa gerekli olabilir. İlk raspanın ardından, her hangi bir 
“kimyasal sızması” olup olmadığının görülmesi için baştan sona bir vakum temizliği 
ve suda çözünebilir tuzlara karşı bir kontrol (ayrı talimatlara referans verilmiştir) 
gerçekleştirilir. Çukurlu alanların değerlendirilmesinde özel ilgi gösterilmelidir – 
özel yol gösterici  rehber için başvurun. 

Optimum performans için, beyaz metale çok yakın raspa yapın, Sa 2½-3, ISO 
8501-4:2007. Uygulamada bu gereklilik raspa sırasındaki beyaz metal, Sa 3 olarak 
anlaşılmalıdır ancak uygulama sırasında hafif bir bozulmaya izin verilir.  

Sonuçtaki yüzey profili Rugotest No. 3, en az BN 10, Keane-Tator Surface 
Comparator, G/S en az 3.0 ya da ISO 8503/1 Medium (G)’ye eşdeğer olmalıdır.  

Çelik grit, alüminyum silikat ya da iyi kalitede, yabancı maddelerden, yumuşak 
parçalardan ve benzerlerinden arındırılmış keskin kenarlı aşındırıcı kullanın. 
Kirliliğin olmadığına dair diğer rehberlere göre kontrol edin.  

Çelik grit kullanılması durumunda, uygun tanecik dağılımının sağlanması için bu 
ayrıca kontrol edilmelidir.  
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Nozulda ölçülen hava basıncı 6-7 bar / 85-100 psi olduğunda, parçacık boyutu 0,2-
1,2 mm olan çelik grit ya da 0,4-1,8 mm olan alüminyum silikat genellikle istenen 
yüzey profilini sağlayacaktır.  

Basınçlı hava kuru ve temiz olmalıdır. Kompresör uygun yağ ve su tutucular ile 
donatılmalıdır. 

Raspa tamamlandığı zaman, yüzeyde kalan griti ve tozu vakum ile temizleyin. 
Vakum temizliği ile alınamayan yapışkan parçalar, vakumun ardından temiz 
fırçalar ile temizlenmelidir.  

 Sistematik çalışmanın önemi, raspa sırasında vurgulanmalıdır. Tozla kaplı zayıf 
raspalanmış alanların, kaba temizlik ardından yapılacak raspa kontrolü sırasında 
tespit edilmesi çok zordur.  

 Ön imalat astarlı ve önceden boyanmış yüzeyler: Ön imalat astarı veya mevcut 
boya tamamen giderilmelidir. Mümkün olabildiğince çinko ön imalat astarı 
kullanımından kaçının.  

 Ancak, eğer çeliğin ön imalat astarı çinko ile yapılmış ise, tüm çinkonun açındırıcı 
raspa ile temizlenmesi çok önemlidir. Temizlik etkinliğinin gösterilmesi için ayrı 
kontrol prosedürleri gerekli olacaktır. Daha fazla raspa temizliğinin gerekli olduğu 
düşünülebilir! Kırmızı çinko ön imalat astarı kullanımı, raspa temizliğinin göz ile 
kontrolünü kolaylaştıracaktır ve kabul edilebilir yüzey hazırlığının sağlanması için 
gerekli görülebilir.  

 Not: Saç işçiliği yüzeyi ve yüzey hazırlığının derecesi HEMPEL Tank Boya 
İşçiliği Teknik Standardı’nda daha detaylı olarak anlatılmıştır.  

Uygulama ekipmanı: HEMPADUR 85671, havasız sprey ekipmanı ile uygulanmalıdır. Kestirme boya ve 
ufak tamirler fırça ile gerçekleştirilebilir.  

 Havasız sprey ekipmanı: Pompa kapasitesi 8-12 litre/dakika olan büyük bir 
pompa tercih edilir.  

 Pompa oranı:  En az 45:1  
 Nozul orifisi:  ,018” - ,021” 
 Nozul basıncı:  200 bar (2900 psi) 

Hortumlar:  Uzun hortumlarda aşırı basınç kaybının engellenmesi 
için, iç çapı 0,5” olan hortumlar kullanılabilir.   

 
 (Sprey verileri gösterge amaçlıdır ve düzeltmeye tabidir.) 

İnceltme:  Eğer gerekli olursa: en fazla % 10 THINNER 08450, örneğin daha yüksek 
sıcaklıklarda eğer toz-sprey eğilimi daha fazla inceltme gerektirirse muhtemelen 
daha yüksek. Solvent tutulmasını engellemek üzere inceltme sadece ihtiyaç 
duyulan düzeyde olmalıdır.  

 Sadece karıştırılmış boyaya tiner ilave edin.  

 Sprey özellikleri, endüksiyon süresinden (önceden karıştırma süresi) etkilenir. 
Fazla “tiksotropi”, karışan bileşenlerin belli reaksiyonunun ardından kaybolacaktır.  

Ekipmanın temizlenmesi: Kullanımdan sonra tüm ekipman HEMPEL EKİPMAN TEMİZLEYİCİ 99610 ile 
tamamen temizlenmelidir.  

Karıştırma, karışım ömrü: a.  Karşılık gelen baz ve kürleme maddesi paketlerinin tamamını karıştırın. Eğer 
daha küçük ölçeklerde karıştırılması gerekirse, ya baz ve kürleme maddesini 
tartarak tanımlanmış ağırlık oranına göre: ağırlık olarak 158 ölçü baz ve 11,4 
ölçü kürleme maddesi, ya da hacmen 8,8 ölçü baz ve 1,2 ölçü kürleme 
maddesi karıştırılarak yapılır.  

 b.  Karıştırılan boyayı temiz bir mekanik karıştırıcı ile homojen bir karışım elde 
edilene kadar tamamen karıştırın.  
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 c. Karıştırılan boyanın uygulamadan önce ön reaksiyonuna izin verin, 

aşağıdaki tabloya bakın.  

 d.  Karışım ömrü tamamlanmadan önce tüm hazırlanan boyayı kullanın. Karışım 
ömrü, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi boyanın sıcaklığına bağlıdır. (20 
litrelik teneke için geçerlidir): 

 
   
 
 
 
 
 1) 15oC/59oF’ın altındaki sıcaklıklarda, havasız sprey uygulaması için viskozite fazla yüksek olabilir. 

2) 30oC/86oF ve üzerindeki sıcaklıklardan, kuru-sprey riskinin yüksek olması nedeniyle 
kaçınılmalıdır.  

 

Uygulama prosedürü: İlk tam kat genellikle vakum temizliğinden hemen sonra uygulanır. Bunu ilk 
kestirme takip eder.  

Film oluşumu/süreklilik: Bu tank boyası ile her kat uygulamasında sürekli ve 
deliksiz boya filmi oluşumu özel önem taşır. Tüm yüzeylerde iyi film oluşumunun 
sağlanması ve toz sprey olmaması için bir uygulama tekniği benimsenmelidir.  

Doğru boyutta nozul kullanımı çok önemlidir, örneğin fazla büyük olmamalıdır. 
Karmaşık yapılara sprey uygulaması için küçük nozullar seçerken, daha büyük 
nozulları düzgün yüzeyler için kullanın.  

Sprey tabancasının yüzeye sabit, uygun uzaklıkta, 30-50cm kullanımı 
hedeflenmelidir. İyi ve kararlı püskürtme için, boyanın viskozitesi uygun olmalı ve 
sprey ekipmanının çıkış basıncı ve kapasitesi yeterli olmalıdır. Yüksek çalışma 
sıcaklıklarında, toz spreyin engellenmesi için ilave tiner kullanımı gerekli olabilir.  

Boya tabakası homojen ve mümkün olabildiğince spesifikasyona uygun olarak 
uygulanmalıdır. Boya harcamı kontrol edilmeli ve çökme, çatlama ve solvent 
tutulmasına engel olmak üzere kalın katlar engellenmelidir. 

İlave olarak, kenarların, açıklıkların, stifnerlerin arka yüzeylerinin vs. kapanmasına 
özen gösterilmelidir. Bu yüzden, bu alanlarda kestirme genellikle gerekli olacaktır.  

Bitmiş boya, pürüzsüz bir yüzeye sahip homojen bir film şeklinde görülmeli ve toz, 
kuru sprey, aşındırıcılar gibi bozukluklar giderilmelidir.  

Not: Eski, delik delik paslanmış çelik uygulaması halinde, inceltilmiş ilave bir ilk kat 
uygulaması, küçük deliklere boyanın “girmesini” sağlamak üzere tavsiye 
edilmektedir. Bu amaçla, yaklaşık olarak %5-10 inceltme uygundur. Fırça ile 
uygulama ve yüzeyin sadece “doyacağı” kadar düşük bir film kalınlığı tavsiye edilir.  

Kestirme boya: Sprey uygulaması ile uygun şekilde kapanması zor olan tüm yüzeylere, sprey 
uygulamasından hemen önce fırça ile iki kat kestirme yapılmalıdır. İlk kestirme, ilk 
tam kattan sonra, ikinci kestirme ise ikinci tam kattan sonra uygulanır. 

 Küçük sprey nozulları ve dar açı ile yapılan sprey katı, fırça ile uygulanacak ikinci 
kestirme katının yerini tutabilir, ancak yine de delikler ya da benzerleri ile 
muhtemel undercut’lar ve benzerleri halen fırça ile uygulanacak kestirme boya 
gerektirecektir.  

Film kalınlığı: 3 kat sistemin son kuru film kalınlığı 300-600 mikron arasında olmalıdır (15oC 
altında en fazla 450 mikron). 

 100 mikron kuru film kalınlığına karşılık gelecek şekilde, yaş film kalınlığı 150-175 
mikron olmalı ve düzenli olarak ölçülmelidir.  

 100 mikron spesifikasyon için normal olarak 200 mikrona kadar kuru film kalınlığı 
kabul edilebilir, ama 15oC / 59oF altındaki sıcaklıklar için, hiçbir bölgede 150 
mikron kuru film kalınlığının geçilmemesi önemlidir.  
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Karıştırılmış boyanın sıcaklığı (15oC/59oF1) 20oC/68oF 25oC/77oF (30oC/86oF2) 

Endüksiyon zamanı 
 
Sprey uygulaması  

(25 dakika) 
 

(4 saat) 

15 dakika 
 

3 saat 

10 dakika 
 

2 saat 

(5 dakika) 
 

(1 saat) 
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Mikro iklim:     Uygulama sırasında yüzeyde mevcut hava koşulları:  
 Tam kürlenmeye kadar en düşük yüzey sıcaklığı 10oC / 50oF’dir.  

 Tüm çelik yüzeyinde en düşük 10oC / 50oF sıcaklığın sağlanabilmesi için, güverte 
üzerindeki stifnerler gibi muhtemel “soğuk köprü”lere özel dikkat gösterilmelidir.  

 Çelik sıcaklığının 10oC / 50oF’ın altında olması halinde, düşük kimyasal dirence 
sahip çok açık film oluşumu ile sonuçlanabilecek, ciddi bir kürlenmenin 
tamamlanamaması riski vardır. 

 Dış ortam sıcaklığı 10oC / 50oF’ın altında olduğunda, güverte üzerinde yalıtım 
levhaları kullanılarak çok düşük çelik sıcaklığı riskini azaltmak üzere genel çelik 
sıcaklığının 15oC / 59oF’ta tutulmasının hedeflenmesi tavsiye edilir.  

 Çelik sıcaklığı tercihen yaklaşık ± 3oC / 5oF aralığında sabit tutulması tavsiye edilir. 
Dış ortam sıcaklığındaki her türlü değişiklik dikkatlice izlenmeli ve ısıtma ekipmanı 
buna göre ayarlanmalıdır.  

 En yüksek yüzey sıcaklığı tercihen yaklaşık olarak 30oC / 86oF’ın altında olmalıdır. 
Ilık bir iklimde uygulamanın gece gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Daha yüksek 
sıcaklıklarda da uygulama mümkündür, ancak zayıf film oluşumunun ve aşırı sprey 
tozunun önlenmesi için ilave özen gösterilmelidir.  

 Çelik sıcaklığı, çiğlenme noktasının üzerinde olmalıdır. Ana kural olarak, çiğlenme 
noktasının 3oC / 5 oF üzerindeki çelik sıcaklıkları emniyetli kabul edilebilir.  

 Bağıl nem tercihen %40-60, en fazla %80 olmalıdır. Kapalı hacimlerde, uygulama 
ve kuruma sırasında solventin buharlaşmasına yardımcı olmak üzere yeterli 
miktarda temiz hava sağlayın.  

Kuruma ve kürlenme, 100 mikron kuru film kalınlığı, 20oC / 68oF çelik sıcaklığı, en fazla % 80 bağıl hava  
havalandırma: nem ve yeterli havalandırma ile HEMPADUR 85671, 4-6 saat sonra dokunma 

kuruması gerçekleşecektir. Benzer kuruma şartlarında, boya filmi yaklaşık 16 saat 
sonra hafif trafiği kabul edecektir. 

  
 Doğru film oluşumu kuruma sırasındaki yeterli havalandırmaya bağlıdır.  
  
 Tank boyaması için iyi bir yol gösterici, uygulama sırasında ve boya kuruyana 

kadar hesaplanan % 10 LEL değerine havalandırmak olacaktır. 
  
 Bir litre seyreltilmemiş HEMPADUR 85671 tamamen kuruyana kadar 81 litre 

solvent buharı yayar.  
  
 Patlama Alt Sınırı, LEL, % 1’dir.  
 
 Emniyet gerekliliği olan % 10 LEL seviyesine ulaşmak üzere teorik havalandırma 

gereği bir litre boya için 81 m3’tür.  

 Solvent buharı atmosferik havadan ağır olduğundan, etkin havalandırma, tankın en 
alçak bölümünden egzost ile kuvvetlendirilmiş havalandırma gerektirir.  

 Tam kürlenmeye kadar takip eden süre zarfında her saat birkaç hava değişimi 
yeterli olacaktır. Durgun hava “cep”lerini engellemek üzere gerekli önlemi alın.  

 Daha fazla tavsiye için lütfen HEMPEL ile temasa geçin.  
 Mevcut emniyet tedbirleri daha kuvvetli havalandırma gerektirebilir.  
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Kürlenme süresi: Yeterli havalandırma, tavsiye edilen bağıl nem, belirtilen film kalınlığı ve tavsiye 
edilen en düşük tekrar boyama aralıklarının sağlandığı kabul edildiğinde, geçerli 
kürlenme süreleri aşağıdaki gibidir:  

   
 
 

 
İleri Kürlenme: Boyanın kimyasal dayanımı İleri kürlenme ile uzatılabilir, boyanın geminin 

tesliminden sonraki ilk 1 yıl içersinde gerçekleşmelidir.  

 İleri kürlenme, 50oC/122oF’de sıcak mineral yağlama yağı, bitkisel yağ ya da 
hayvansal yağ taşınması ile gerçekleştirilir. Kürlenme zamanı 50 oC’de 8 gün, 60 

oC’ de 4 gündür. 

 İleri kürlenme aynı zamanda en az 60oC/140oF’de en fazla da 80oC/176oF’de 
olmak üzere temiz deniz suyu taşınması ile, komşu balast tanklarının boş 
olması ve tüm komşu yük tanklarının boş ya da en az 40oC/104oF’de sıvı yük 
taşıyor olması halinde gerçekleştirilebilir. Kürlenme zamanı 60 oC’de 16 saat, 80 

oC’de 3 saat . 
Katlararası bekleme süresi: Yukarıda belirtilen havalandırma ve bağıl nemin izlenmesinin sağlanması ile, 

(çelik) sıcaklığına bağlı olarak aşağıdaki tekrar boyama aralıkları geçerlidir: 
   
 
 

 

 CURING AGENT 95990: 
   
 
 

 

 

* Tavsiye edilen en düşük mutlak sıcaklık.  

Katlar öncesindeki ve arasındaki en yüksek bağıl nem % 80’i aşmamalı ve çelik 
sıcaklığı daima çiğlenme noktasının üzerinde, uygulamada çiğlenme noktasının en 
az 3oC / 5oF üzerinde olmalıdır.  

Boya uygulama işçiliği  Boyanın koruyucu özelliğini azaltacağı ve daha sonra tank temizliğini zorlaştıracağı 
için şartlar: için kuru sprey kabul edilemez. Kuru sprey, uygun iskele, sprey ekipmanı ve 

yöntemler kullanılması ile önlenebilir.  
  
 Sprey tabancasını dik açı ile ve yüzeyden yaklaşık 30 cm / 1 foot mesafede 

tutarak, spesifikasyonda belirtilen yaş film kalınlığını sağlayacak hızda, eşit paralel 
geçişler yapın.  

  
 Kuru spreyi engelleyin (Aşırı boya sisi meydana getirecek fazla sprey), örneğin 

daha düşük bir fan açısı ile, ve mümkün olan en düşük basınç ile. Örneğin 
stifnerlerin arka taraflarının “kestirme boya” için eğer sprey uygulaması kullanılıyor 
ise küçük bir fan açısı da kullanılmalıdır. 

 Her bir kat homojen olarak ve 80 mikron kuru film kalınlığının üzerine mümkün 
olan en yakın şekilde uygulanmalıdır. Boya harcamı kontrol edilmeli ve çökme, 
çatlama ve solvent tutulmasına engel olmak üzere kalın katlar engellenmelidir. 

 
 Kuru sprey, çökme, abartı kalınlıklar ya da gömülmüş toz ya da aşındırıcılar gibi 

yüzey bozuklukları giderilmelidir.  
  
 Eğer katlar arasında zımparalama, örneğin dipte, gerekli ise, diğer bozulmamış 

yüzeylere hasar verilmemesi için büyük özen gösterilmelidir. Mekanik araçlar 
kullanılacağında, sadece hafif ekipmanlar kullanılmalıdır, daire zımpara tavsiye 
edilir. Bunun yanında, kaynakların ve bozuklukların üzeri ile dikey yüzeylerin 
yakınlarını zımparalamaktan sakının.  
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 Çelik sıcaklığı 10oC/50oF 15oC/59oF 20oC/68oF 25oC/77oF 30oC/86oF 35oC/95oF 40oC/104oF

 Kürlenme süresi 18 gün 14 gün 10 gün 8 gün 7 gün 6 gün 4 gün 

Çelik sıcaklığı 10oC/50oF* 15oC/59oF 20oC/68oF 25oC/77oF 30oC/86oF 35oC/95oF 

 
En az, 
Kullanma dışı su servisi 
 
- ilk ve ikinci kat arasında 
 
- ikinci ve üçüncü kat 
arasında  
 
Kullanma suyu servisi, 
tüm katlar; en az: 
 
En fazla 
 
 

 
 
 
 
90 saat 
 
60 saat 
 
 
7 ½ gün 
 
 
47 gün 

 
 
 
 
60 saat 
 
40 saat 
 
 
5 gün 
 
 
34 gün 

 
 
 
 
36 saat 
 
24 saat 
 
 
3 gün 
 
 
21 gün 

 
 
 
 
24 saat 
 
16 saat 
 
 
2 gün 
 
 
16 gün 

 
 
 
 
18 saat 
 
12 saat 
 
 
36 gün 
 
 
14 gün 

 
 
 
 
14 saat 
 
9 saat 
 
 
30 saat 
 
 
11 gün 
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Tamamlanmış yüzey, deliklerden, halkalardan, ya da her türlü kirlilikten arındırılmış 
homojen bir yüzey olarak görünmelidir.  

 
Kuru film kalınlığının kontrolü: Kuru film kalınlığında standart spesifikasyon için aşağıdakiler geçerlidir: 
 En az kuru film kalınlığı 300 mikron, tavsiye edilen en fazla kalınlık yaklaşık 500 

mikrondur (15oC / 59oF’ın altında: 450 mikron). En az kuru film kalınlığı “90-10” 
kuralına göre değerlendirilir, örneğin toplam tekil ölçümlerin % 10’sinden fazlası en 
az kuru film kalınlığından düşük olmamalı, ve en düşük tekil ölçüm en azından en 
az kuru film kalınlığının % 90’i olmalıdır, örneğin 270 mikron. En fazla kuru film 
kalınlığı da “90-10” kuralına göre değerlendirilebilir.  
Kuru film kalınlığı kontrolü, son kat uygulamasından sonraki ilk 24 saat içinde 
yapılmalıdır (20oC, yeterli havalandırma). Ölçüm, düzgün çelik yüzeyler üzerine 
yerleştirilen şimler kalibre edilen bir elektromanyetik kuru film kalınlığı cihazı ile 
gerçekleştirilmelidir.  

Kullanıma alınması:  Boya tamamen kürlenmeden tankı ya da boru devresini kullanıma almayın. Sayfa 
5’deki kürlenme sürelerine referans yapılmıştır. 
Hempadur 85671 solvent bazlı olduğundan dolayı boyada tam kürleme sonrasında 
da  solvent kalıntıları olabilir. Servis sırasında ortama yayılacaktır.  

 Tatlı su temas ortamında HEMPADUR 85671 kalıntıların konsantrasyonu alt 
limitlerden daha  düşük  seviyede tutulması için tavsiye edilen uygulama 
prosedürü: 

 Eğer boya bir aydan fazla  beklemiş ise (20oC/68oF ‘de ):  
  Tatlı su tankı gibi kullanılacaksa en az 24 saat kalacak şekilde su ile 

doldurulmalıdır (su sıcaklığı en fazla 60o C). Suyu boşaltın ve prosedürü 
tekrarlayın, ve en son olarak tatlı su ile yıkayın.  

 100.000 litre üzeri tanklarda yüzeyi 2 gün boyunca  tatlı su ile yıkayın (su sıcaklığı 
en az 15oC). Sabunlu su ile yüzeyi ıslatarak buhar veya fırça ile son olarak 
temizleyin 

                                                            Gemilerin iştirak tankları işlem sırasında boş olması gerekir. 
 
Tamirler: Boyaya verilen tüm hasarların tamir edilmiş olması büyük önem taşır.  
 
 Tamire mümkün olan en kısa süre içinde başlanmalıdır. İskeleler için yapılan 

montaj yerlerinin vs. tamiri, iskelenin sökülmesi ile bağlantılı olarak yapılmalı, 
çalışma hızı touch-up prosedürüne göre ayarlanmalıdır.  

 
 Tamir edilen alanların, boyanmış diğer alanlar gibi tank kullanılmaya başlamadan 

önce ya da tank temizleme sistemi ile yıkanmadan önce kürlenmelerini 
tamamlamaları önemlidir.  

 
 Boyanın hasarının boyutu, deniz suyu testi ile değerlendirilebilir. Tanktop’taki 

profilleri ve/veya ısıtma kangallarını örtene kadar tankları tank temizleme sistemi 
ile temiz deniz suyu kullanarak yıkayın. Suyun en az 3 gün süre ile kalmasına izin 
verin ve ardından tankı boşaltarak tuzları gidermek üzere tatlı su ile yıkayın.  

 
Tamir süreci: Genel: Mekanik hazırlığa başlamadan önce, tamir edilen yüzeylerin tuz ya da 

diğer kirlerden temizlenmesi gerekir.  

 Küçük alanlar ( 20*30 cm)- A4 kağıt boyutundan küçük 

 

 Yüzey hazırlığı temiz, pürüzlü metal yüzeye kadar taşlanması, bozulmamış 
boyanın kenarlarının yumuşatılması ve yan yüzeylerin hafifçe zımparalanması ile  
gerçekleştirilebilir.  

 HEMPEL THINNER 08450 ile temizleyin ve yıkayın.  

 Fırça ile tam film kalınlığına kadar en az 3 kat HEMPADUR 85671 ile touch-up 
yapın.  
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HEMPADUR 85671 

 

                                                           1 metrekareye kadar olan alanlar: 

 Yüzey hazırlığı vakum raspa ile ya da açık nozul raspa ile gerçekleştirilmeli, 
böylece çelik uygun pürüzlü yapı ve temizlik ile ISO 8501-1:2007’e göre Sa 3 
seviyesine getirilmelidir. Üst üste binen alan kumlanmalı ve süpürme raspa ile yeni 
boyanın iyi yapışması sağlanmalıdır.  

HEMPEL THINNER 08450 ile temizleyin ve yıkayın.  

 Tam film kalınlığına kadar en az 3 kat HEMPADUR 85671 ile touch-up yapın.  

 1 metrekareden fazla alanlar ya da birçok hasarlı noktanın yoğunlaştığı 
alanlar. 

 Yöntem : Orijinal spesifikasyonu tekrar edin.  

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 – 8567111630CR003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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