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ÜÜÜÜrrrrüüüünnnn    BBBBiiii llllggggiiii     FFFFööööyyyyüüüü    

                        HEMPADUR GLASS FLAKE 35851 / 35853 
                       ORTA VE YÜKSEK SICAKLIKTA : 35851: ANA KOMPONENT 35858 ve SERTLEŞTİRİCİ 97652 
                                  DÜŞÜK VE ORTA SICAKLIKTA : 35853 : ANA KOMPONENT 35858 ve SERTLEŞTİRİCİ 98750 
 
 
ÜRÜN TANIMI :    HEMPADUR GLASS FLAKE 35851/35853, düşük su geçirgenliğine sahip, iki 
     komponentli, yüksek katı maddeli, glass-flake pigmentli poliamid/amin kürlemeli 
     epoksi boyadır. 
     Kendinden astarlı, deniz suyuna, mineral yağlara, alifatik hidrokarbonlara, petrol 
     sıçrantılarına, jet yakıtına, yağlama yağı ve benzeri ürünlere ve aşınmaya karşı 
     çok iyi dayanım sağlayan sert bir kaplama oluşturur. 
 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: Aşınmaya ve/veya yüksek korozif ortamlara maruz kalan çelik yüzeylerde 
     uygulanır. 
 
SERVİS SICAKLIĞI (max) :  Kuru   :140ºC 
     Deniz suyunda :50ºC (sıcaklık gradienti olmamalı)   
     Diğer sıvılarda   :Hempel’e danışınız. 
 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Versiyon, karışım ürün :   35851    35853 
Renk :     Gri /12340 – Kırmızı/50630 Gri /12340 – Kırmızı/50630 
Parlaklık :    Yarı parlak   Yarı parlak 
Hacimce katı madde, % :   78 ± 1    74 ± 1 
Teorik boyama alanı :   3.9 m2/litre   3.6 m2/litre   
     (200 mikron uygulandığında) (200 mikron uygulandığında) 
Parlama noktası :    25ºC    27ºC 
Özgül ağırlık :    1.6 kg/litre   1.6 kg/litre 
Dokunma kuruması :   7-8 saat (20ºC de)  8-10 saat (10ºC de) 
Tam kürlenme :    7 gün (10ºC de)    14 gün (10ºC de) 
Uçucu organik madde :    260 g/litre   245 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 : 
Hacimce karışım oranı :   35851     35853  
     Ana komponent 35858 ve    Ana komponent 35858 ve 
     Sertleştirici 97652   Sertleştirici 98750 
     3 birim ana komponent + 1 birim sertleştirici   
Uygulama yöntemleri :   Havasız sprey Fırça   Havasız sprey Fırça 
Tiner (max.hacimce) :   08450 (%2) 08450 (%2)  08450 (%2) 08450 (%2) 
Karışım ömrü :    1 saat (20ºC)    1 saat (20ºC) 
Nozul(meme) çapı, inç:   0.021 - 0.023 (Reversible)   0.021 - 0.023 (Reversible) 
Nozul(meme) basıncı :   250 bar/3600 psi    

(Havasız sprey ile ilgili bilgiler öneridir. Uygulama şartlarına göre 
ayarlanmalıdır.) 

Ekipmanların temizliği :   HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610  
Kuru film kalınlığı :   200 mikron (Diğer kalınlıklar için arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız) 
Yaş film kalınlığı :    275 mikron (Diğer kalınlıklar için arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız) 
Katlar arası min.bekleme süresi :    6 saat (20ºC)    12 saat (10ºC) 
Katlar arası max.bekleme süresi:    30 gün(20ºC)    60 gün(10ºC) 
 
 
 
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 GLASS FLAKE 35851 / 35853 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI :  Yeni çelik, “ağır hizmet kullanımı” : Rugotest No:3'e göre BN 10 düzeyinde, Keane-

Tator Comparator 3.0 G/S veya ISO Comparator, rough Medium (G), yüzey profili 
yaratacak şekilde Sa 2 ½ derecesinde aşındırıcı raspa (8501-4-2007). Yağ, kir ve gresi 
uygun bir deterjanla temizleyin. Raspalamadan önce tuz ve diğer kirlilikleri (yüksek 
basınçlı) tatlı su ile temizleyin. Aşındırıcı raspadan sonra yüzeyin aşındırıcı malzeme ve 
tozdan dikkatlice arındırılması gerekir.  

 Tamir ve onarım : Yağ, kir ve gresi uygun bir deterjanla temizleyin. Tuz ve diğer 
kirlilikleri (yüksek basınçlı) tatlı su ile temizleyin. Hasarlı alanları aşındırıcı raspa veya el 
aletleri ile (sadece küçük alanlar için) iyice temizleyin. Köşeleri sağlam boyaya 
ulaşıncaya kadar yuvarlatın. Spesifikasyondaki film kalınlığına kadar yoklama yapın.  

 Eski gemi altlarında ve benzeri uzun süredir kullanımda olan  yüzeylerde derin 
paslardaki aşırı tuzu temizlemek için önce kuru aşındırıcı raspa, ardından yüksek 
basınçllı tatlı su ile temizlik, kuruma ve son olarak tekrar kuru aşındırıcı raspa yapmak 
gerekebilir. Eğer çelik yüzeyi yukarıda "Yeni çelik,ağır hizmet kullanımı" bölümünde 
açıklandığı şekilde bir yüzey profiline sahipse alternatif olarak su jeti yapılabilir.  

 
UYGULAMA ŞARTLARI:  Uygulama ve kürlenme sırasında HEMPADUR GLASS FLAKE 35853 için sıcaklık   

-10 º C’ın, HEMPADUR GLASS FLAKE 35851 için sıcaklık 10 ºC’ın üzerinde olmalıdır. 
Uygun uygulama koşulları için boyanın kendi sıcaklığının 15 ºC, tercihan 20ºC üzerinde 
olması gerekir. Sadece toz,gres,yağ ve diğer kirliliklerden temizlenmiş kuru ve 
yoğuşmayı önlemek için yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının üzerindeki yüzeylere 
uygulanmalıdır. Bağıl nem maksimum % 90 olmalıdır. Kapalı ortamlarda uygulama ve 
kuruma sırasında havalandırma yapılması gerekir. 

 
ÖNCEKİ KAT : Yok, fakat HEMPADUR 15590, HEMPADUR GLASS FLAKE 35851 için “raspa astarı” 

olarak kullanılabilir. HEMPADUR GLASS FLAKE 35853’ün kendisi HEMPEL’S 
THINNER 08450 ile %15-25 inceltilirse HEMPADUR GLASS FLAKE 35853 için "raspa 
astarı" olarak kullanılabilir. 

SONRAKİ KAT :   Yok, veya kullanım alanına bağlı olarak HEMPADUR, spesifikasyona göre 
 
UYARILAR : 
Sertleştiricinin rengi : Sertleştirici 98750'ın rengi  depolama sırasında koyulaşabilir. Bu durumun ürünün 

performansı üzerinde hiçbir etkisi yoktur ancak ana komponentle karıştırıldıktan sonra 
rengi değiştirebilir.  

Hava koşulları/servis sıcaklığı : Epoksi boyaların doğal yapısından kaynaklanan dış hava şartlarında tebeşirlenme ve 
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, kuruma zamanını ve katlararası 
bekleme zamanını etkileyebilir. Normal kalınlık aralığı 150-250 mikrondur. 

 Uygulama için 60:1 (yaklaşık olarak) sıkıştırma oranına sahip havasız sprey pompaları 
kullanılması önerilir. 

Sertleştirici :  97652 ve 98750 sertleştiricinin görünüşü bulanıktır. Bunun performansa hiçbir olumsuz 
etkisi yoktur. 

Uygulama ekipman : Reversible (kelebek) nozul kullanılması önerilir. 
 Filtre: Surge tank filtresi ve nozul ucundaki filtre çıkarılmalıdır. 
Katlararası bekleme süresi : Boya uygulanan yüzeyin uzun süre güneş ışığına maruz kalması durumunda 

HEMPADUR'un  katlararası  maksimum bekleme süresi azalır. 
 Katlararası bekleme süresi geçirilirse,yapışmayı kuvvetlendirmek için yüzeyin 

pürüzlendirilmesi gereklidir. 
İnceltme: Normalde inceltilmez. 
 
Not :    HEMPADUR GLASS FLAKE 35851/35853  sadece profesyonel kullanım içindir 
YAYINLAYAN:           HEMPEL A/S – 3585112340CR004/3585312340CR003 
 
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. 


