
Uygulama Talimatları 
 
 
Ürün tanıtımı için ürün bilgi formlarına başvurun. 

HEMPADUR MASTIC 45880 / 

HEMPADUR MASTIC 45881 
 

Yüksek sıcaklıklar: 45881: SERTLEŞTİRİCİ 95881 ile ANA KOMPONENT 45889 
Düşük ila orta sıcaklıklar: 45880: SERTLEŞTİRİCİ 95880 ile ANA KOMPONENT 45889 

 
Kapsam: Bu Uygulama Talimatları HEMPADUR MASTIC 45880 / 45881 için yüzey hazırlığı, 

uygulama ekipmanı ve uygulama detaylarını kapsamaktadır.  

Yüzey hazırlığı: Genel: En iyi performansı elde etmek için, aşındırıcı raspa temizliği tavsiye edilir. 
Ancak, HEMPADUR MASTIC 45880 / 45881 yüzey toleranslı bir boyadır ve 
yalnızca mekanik olarak temizlenmiş yüzeylere (tuzlar, yağ, gres, vs. her zaman 
giderilmelidir) uygulandığında, diğer bir çok boyadan daha yüksek performans 
gösterir.   

 Tüm yağ ve gresi uygun deterjan ile, tuz ve diğer kirleri (yüksek basınçlı) tatlı su ile 
temizleyin.  

YENİ ÇELİK: 

Ara kat ve/veya son kat olarak kullanıldığında, yüzey öncesindeki astar katın 
(HEMPADUR astarlar) Ürün Bilgi Formu’na göre hazırlanmalıdır. Kendinden astarlı 
bir kat olarak kullanıldığında, spesifikasyona göre yüzey hazırlığı yapılır  

GALVOSIL boyaların üzerine uygulandığında: 
HEMPADUR MASTIC 45880 / 45881, Galvosil kürlendiğinde uygulanabilir. İlgili 
GALVOSIL için UYGULAMA TALİMATLARIna başvurun. Yağ, gres vs.yi uygun 
deterjan ile temizleyin. Tuz ve diğer kirleri yüksek basınçlı tatlı su ile temizleyin. 
Yüksek neme maruz kaldıktan sonra, çinko tuzları, “beyaz pas”, yüksek basınçlı 
tatlı su ile birlikte eğer gerekli görülürse sert naylon fırçalar ile fırçalanarak 
temizlenmelidir.  

TAMİR VE BAKIM: 

Spot tamirler:  
Hasarlı alanları mekanik temizlik ile en az St 2 (noktasal tamirler) ya da aşındırıcı 
raspa ile en az Sa 2, tercihen Sa 2½ derecesinde temizleyin. Daha iyi yüzey 
hazırlığı, HEMPADUR MASTIC 45880 / 45881’in performansını da arttıracaktır. 
Alternatif olarak, en az Wa-2½ (ISO 8501-4-2006) (veya spesifikasyona göre) su 
jeti uygulaması yapılabilir. Uygulama öncesinde “flash-rust” derecesi en fazla M 
(ISO 8501-4-2006) kabul edilebilir. Tamir edilen spotun kenarlarını ve sağlam, 
bozulmamış alanlara doğru yumuşatın. Gevşek malzemeyi fırçalayın. Tam film 
kalınlığına ulaşıncaya kadar yoklama yapın.  

Uygunluk: HEMPADUR MASTIC 45880 / 45881, epoksi ve poliüretanlar dışındaki 
jenerik boya sistemleri ile de bağlantılı olarak kullanılabilir.  

 Bir test uygulaması tavsiye edilir. Her türlü durumda, eski boya sisteminin sıkı bir 
şekilde yapışıyor olması ve yoklama öncesinde uygun şekilde hazırlanması 
gereklidir.  

 Ful kat boya: 

 Eski sistem ile uygunluk: Genellikle, eski epoksi sistemler ile tam uygunluk 
gösterir. Tam kat boyamaya karar vermeden önce daima bir test uygulaması 
gerçekleştirilmelidir. Eğer eski epoksi tebeşirlenmemişse ya da üzerine bir 
poliüretan boya uygulanmamışsa sonraki kattan önce yüzeyin pürüzlendirilmesi 
tavsiye edilir. Hatta çok kapsamlı bir temizlik gereklidir. Her türlü kir, kalkmış boya 
parçası, yağ ve gres yüksek basınçlı tatlı su ile temizlenmelidir.  

 
Eski sistemin kaldırılması: Eski boya sisteminin mekanik olarak kaldırılmasının 
ardından da ful kat uygulama mümkündür. Taşlama ya da tel fırça ile yapılan 
mekanik temizliğin yapışma kuvvetini düşüren pürüzsüz bir yüzeye neden olduğu 
da göz önünde bulundurulmalıdır.  
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Not: Diğer risk, sert, siyah bir pas tabakasının yapışma kusuru göstermeyecek 
şekilde belirgin bir parlaklığa kadar temizlenerek bırakılmasıdır. Oysa, temizlik 
sırasında açık havaya maruz kalması, sert, siyah pası mekanik olarak zayıflatan ve 
altındaki çelik yüzeye zayıf yapışmasına neden olan bir oksitlenme başlatmış 
olabilir. Daha sonra, kullanım sırasında tabaka ve üzerindeki boya sistemi 
kalkabilir.  

 Su altı, tamir: 
Uygun deterjan ile yağ ve gresi temizleyin. Tuz ve diğer kirleri (yüksek basınçlı) 
tatlı su ile temizleyin. Hasarlı alanları mekanik temizlik ile St 3 ya da aşındırıcı  
raspa ile en az Sa 2, tercihen Sa 2½ derecesinde temizleyin. Daha iyi yüzey 
hazırlığı, HEMPADUR MASTIC 45880 / 45881’in performansını da arttıracaktır. 
Kuru temizlemeye alternatif olarak, en az Wa 2 ½  (ISO 8501-4:2006) su jeti 
uygulanabilir. Uygulama öncesinde “flash-rust” derecesi en fazla M, tercihen L 
(Hempel Standardı) kabul edilebilir. Kenarları ve sağlam, bozulmamış alanlara 
doğru yumuşatın. Tozları temizleyin. Tam film kalınlığına ulaşıncaya kadar 
yoklama yapın.  
 
Not: Tuzlu suya maruz kalan eski çelik yüzeylerde, pittingler içindeki aşırı 
miktardaki tuz kalıntıları yüksek basınçlı su jeti, ıslak raspa, alternatif olarak kuru 
raspa, yüksek basınçlı tatlı su ile yıkama, kurutma ve son olarak tekrar kuru raspa 
gerektirebilir.  

Uygulama ekipmanı: Yüksek viskoziteli bir madde olan HEMPADUR MASTIC 45880 / 45881, 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 
  

Düzgün yüzeyler    Karmaşık yüzeyler (ve yoklama): 
Nozul boyutu:  ,021” - ,023” Nozul boyutu: ,017” ila ,021”  

 Fan Açısı:  60o.  Fan Açısı: 40o. 
  
 Uygulamayı tamamladıktan sonra, ekipmanları hemen HEMPEL’S TOOL 

CLEANER 99610 ile temizleyin.  
  
 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 projenin özelliklerine göre değişiklik  
gösterebilir. 

 
indüksiyon süresi: Boya sıcaklığının istisnai olarak, 15oC/59oF ya da altında olması halinde, iki 

bileşenin uygulamadan önce ön reaksiyona girmesine izin verilmesi faydalı 
olacaktır. Bu durum özellikle yüzey sıcaklığının da 15oC/59oF’ın altında olduğu 
durumlarda gerekli olacaktır.  

  
 Boya ya da yüzey sıcaklığının 15oC/59oF olması halinde, 15 dakika indüksiyon 

süresi tavsiye edilir. Boya ya da yüzey sıcaklığının 10oC/50oF olması halinde, 25 
dakika indüksiyon süresi tavsiye edilir. Uygun uygulama özelliklerini sağlamak 
üzere, boya sıcaklığı asla 10oC/50oF’ın altında olmamalıdır. Bunun yanında 
10oC/50oF altındaki yüzey sıcaklıkları için 30 dakikalık indüksiyon süresi tavsiye 
edilir.  
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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. Sarkma, çatlama ve solvent tutulması riski 
nedeniyle aşırı film kalınlıklarına engel olun. Boya harcamı kontrol edilmelidir.  

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

Fırça ve rulo uygulaması: El aletleri, fırça ama özellikle de rulo ile uygulamalarda, bu yöntemlerden 
kaynaklanan, düzgün olmayan bir boya filmi oluşmasına doğal bir eğilim vardır, 
daha fazla kat uygulaması ile engellenebilir. Eğer mümkünse, her bir kat öncekinin 
üzerine çapraz yönde uygulanmalıdır – genel olarak doğru boya uygulamalarını 
izleyin.  

Zayıf hazırlanmış yüzeylerde, her zaman ilk katın fırça ile uygulanması tavsiye 
edilir. İlave inceltme, boya malzemesinin içeri girmesini kolaylaştıracak ancak aynı 
zamanda ilave bir kat uygulanmasını gerektirecektir.  

Yaş / kuru film kalınlığı: HEMPADUR MASTIC 45880 / 45881’ün tiksotropik doğası uygulama sonrasında 
“dalgalı” bir yüzey oluşturacaktır. Kuruma ile bu hafifleyecektir ancak yaş film 
değerlerinin belirtilenden daha yüksek olmasına sebep olabilir. Bir çok durumda, 
yaş film kalınlığı değeri hesaplanandan 25-50 mikron daha yüksek olmalıdır. 
Kurumayla dalgalı yüzeyler daha düzgün hale geldikçe, bu ilave yaş film kalınlığı 
değeri belirtilenden daha yüksek bir boya harcamına sebep olmayacaktır.  

Film kalınlığı, inceltme: HEMPADUR MASTIC 45880 / 45881 normal olarak 125-200 mikron olarak 
belirtilir. Ortam şartlarına bağlı olarak, genellikle THINNER 08450 ile en fazla %5 
inceltme uygundur, ancak, yüksek sıcaklıklarda uygun film oluşumunu sağlamak 
ve toz spreyini engellemek üzere yükselir. 75 mikrona kadar belirtilebilir. 125 
mikron kuru film kalınlığından daha düşük film kalınlıklarında optimum film 
oluşumunu elde etmek için, THINNER 08450 ile %5-10 ilave bir inceltme tavsiye 
edilir.   

Karışım ömrü:  Standart şartlar altında ölçüldüğünde, karışım ömrü HEMPADUR MASTIC 45880 
için 20oC/68oF’de 1 saat ve HEMPADUR MASTIC 45881 için 30oC/86oF’da 1½ 
saattir. Ancak 20 litrelik bir karışım için, ılık iklim şartlarında kullanıldığında, ANA 
KOMPONENT ve SERTLEŞTİRİCİ arasında meydana gelen kimyasal reaksiyon 
ile ortaya çıkan ısı nedeniyle pratikteki karışım ömrü daha kısa olabilir.   

 Ancak: bu sıcaklıklarda, ekipmana bağlı olmaksızın, karıştırdıktan hemen sonra 
boyayı kullanın.  

 
Ek: “Sıcaklığa karşılık fiziksel bilgi” tabloları 
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Sıcaklığa karşılık fiziksel bilgi: Kuruma ve katlararası bekleme süresi, film kalınlığı, sıcaklık ve sonra maruz 

kalacağı şartlara bağlı olarak değişiklik gösterir.  
 
 100-150 mikron kuru film kalınlığındaki HEMPADUR MASTIC 45880 
 

Yüzey Sıcaklığı -5oC/23oF 0oC/32oF 10oC/50oF 20oC/68oF 30oC/86oF 40oC/104oF 

Kuruma süresi (yaklaşık) 
Kürlenme süresi (yaklaşık) 

3 gün 
2 ½ ay 

36 saat 
1 ay 

12 saat 
14 gün 

4 saat 
7 gün 

3 saat 
5 gün 

2 saat 
3 gün 

Sonradan maruz kalacağı şartlara bağlı MİNİMUM katlararası bekleme süreleri: 

HEMPADUR ve HEMPATHANE ürünleri ile katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 
Sualtı 

3½ gün 
5 gün  
7 gün 

45 saat 
63 saat 
3 gün 

15 saat 
21 saat 
24 saat 

5 saat 
7 saat 
8 saat 

4 saat 
5 saat 
6 saat 

3 saat 
4 saat 
5 saat 

HEMPATEX ürünleri ile katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 

3½ gün 
3½ gün 

45 saat 
45 saat 

15 saat 
15 saat 

5 saat 
5 saat 

4 saat 
4 saat 

3 saat 
3 saat 

HEMUCRYL son katlar ile katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 

U/D 
U/D 

U/D 
U/D 

12 saat 
18 saat 

5 saat 
7 saat 

4 saat 
5 saat 

3 saat 
4 saat 

 
1 HEMPATHANE tipi ürünler için uygun değildir.  
 
Notlar: 

• Kuruma / ilk kürlenme sırasında (yüzeydeki) sıcaklıklarda ani düşüşleri engelleyin. Akrilik ya da 
poliüretan son katın uygulanmasından önce yüzey sıcaklığının belirgin bir şekilde düşmemesi ve 
uygun havalandırmanın sağlanması özellikle önemlidir.  

• Eğer düşük sıcaklıklarda daha hızlı taşıma ya da boyama gerekli ise, HEMPADUR 45143 
kullanılabilir.  

• Düşük sıcaklıklarda, uygulama öncesinde HEMPADUR MASTIC 45880’e uygun endüksiyon 
süresinin verilmesi tavsiye edilir. Bu gibi durumlarda, boya sıcaklığının yüzey sıcaklığına eşit 
olmasını sağlayın ve sayfa 2’de verilen kuralları takip edin.  

 
 200 mikron kuru film kalınlığındaki HEMPADUR MASTIC 45880 
 

Yüzey Sıcaklığı -5oC/23oF 0oC/32oF 10oC/50oF 20oC/68oF 30oC/86oF 40oC/104oF 

Kuruma süresi (yaklaşık) 
Kürlenme süresi (yaklaşık) 

6 gün 
2 ½ ay 

54 saat 
1 ay 

18 saat 
14 gün 

6 saat 
7 gün 

5 saat 
5 gün 

4 saat 
3 gün 

Sonradan maruz kalacağı şartlara bağlı MİNİMUM katlararası bekleme süreleri 

HEMPADUR ve HEMPATHANE ürünleri için katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 
Sualtı1 

5 gün 
7 gün  

8½ gün 

63 saat 
4 gün 

4½ gün 

21 saat 
30 saat 
36 saat 

7 saat 
10 saat 
12 saat 

5 saat 
8 saat 
9 saat 

4 saat 
6 saat 
7 saat 

HEMPATEX ürünleri için katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 

5 gün 
5 gün 

63 saat 
63 saat 

21 saat 
21 saat 

7 saat 
7 saat 

5 saat 
5 saat 

4 saat 
4 saat 

HEMUCRYL son katlar ile katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 

U/D 
U/D 

U/D 
U/D 

21 saat 
30 saat 

7 saat 
10 saat 

5 saat 
8 saat 

4 saat 
6 saat 

 
1 HEMPATHANE tipi ürünler için uygun değildir.  
 
Notlar: 

• Kuruma / ilk kürlenme sırasında (yüzeydeki) sıcaklıklarda ani düşüşleri engelleyin. Akrilik ya da 
poliüretan son katın uygulanmasından önce yüzey sıcaklığının belirgin bir şekilde düşmemesi ve 
uygun havalandırmanın sağlanması özellikle önemlidir.  

• Eğer düşük sıcaklıklarda daha hızlı taşıma ya da boyama gerekli ise, HEMPADUR 45143 
kullanılabilir.  

• Düşük sıcaklıklarda, uygulama öncesinde HEMPADUR MASTIC 45880’e uygun endüksiyon 
süresinin verilmesi tavsiye edilir. Bu gibi durumlarda, boya sıcaklığının yüzey sıcaklığına eşit 
olmasını sağlayın ve sayfa 2’de verilen kuralları takip edin.  
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 HEMPADUR MASTIC 45880 (kuru film kalınlığından bağımsız olarak) 
 

Yüzey Sıcaklığı -5oC/23oF 0oC/32oF 10oC/50oF 20oC/68oF 30oC/86oF 40oC/104oF 

Sonradan maruz kalacağı şartlara bağlı MAKSİMUM katlararası bekleme süreleri 

HEMPADUR ürünleri için katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 
Batma 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

3 ay 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

3 ay 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

2 ay 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

1 ay 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

23 gün 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

15 gün 

HEMPATHANE ürünleri için katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

HEMPATEX ürünleri için katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 

10 gün 
10 gün 

45 saat 
45 saat 

36 saat 
36 saat 

12 saat 
12 saat 

9 saat 
9 saat 

6 saat 
6 saat 

HEMUCRYL son katlar  için katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 

U/D 
U/D 

U/D 
U/D 

9 saat 
4½ gün 

3 gün 
1 ½ gün 

2 gün 
1 gün 

36 saat 
18 saat 

 
* Mevcut yerel şartlara bağlı olarak, maksimum  tekrar boyama aralıkları artırılabilir  
  Daha fazla tavsiye için lütfen Hempel ile temasa geçin.  
 
Notlar: 

• Kuruma / ilk kürlenme sırasında (yüzeydeki) sıcaklıklarda ani düşüşleri engelleyin.  
• Eğer düşük sıcaklıklarda daha hızlı taşıma ya da boyama gerekli ise, HEMPADUR 45143 

kullanılabilir.  
 100-150 mikron kuru film kalınlığındaki HEMPADUR MASTIC 45881: 

Yüzey Sıcaklığı 20oC/68oF 30oC/86oF 40oC/104oF 

Kuruma süresi (yaklaşık) 
Kürlenme süresi (yaklaşık) 

4 saat 
7 gün 

3 saat 
5 gün 

2 saat 
3 gün 

Sonradan maruz kalacağı şartlara bağlı MİNİMUM katlararası bekleme süreleri 

HEMPADUR, HEMPATHANE, HEMPATEX, ve HEMUCRYL ürünleri için katlararası bekleme 
süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 
Sualtı 1 (sadece HEMPADUR ürünleri) 

5 saat 
7 saat 
8 saat 

4 saat 
6 saat 
6 saat 

3 saat 
4 saat 
5 saat 

 200 mikron kuru film kalınlığındaki HEMPADUR MASTIC 45881: 

Yüzey Sıcaklığı 20oC/68oF 30oC/86oF 40oC/104oF 

Kuruma süresi (yaklaşık) 
Kürlenme süresi (yaklaşık) 

6 saat 
7 gün 

5 saat 
5 gün 

4 saat 
3 gün 

Sonradan maruz kalacağı şartlara bağlı MİNİMUM katlararası bekleme süreleri: 

HEMPADUR, HEMPATHANE, HEMPATEX, ve HEMUCRYL ürünleri için katlararası bekleme 
süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 
Sualtı 1 (sadece HEMPADUR ürünleri) 

7 saat 
10 saat 
12 saat 

6 saat 
8 saat 
10 saat 

4 saat 
6 saat 
8 saat 

 HEMPADUR MASTIC 45880 (kuru film kalınlığından bağımsız olarak) 

Yüzey Sıcaklığı 20oC/68oF 30oC/86oF 40oC/104oF 

Sonradan maruz kalacağı şartlara bağlı MAKSİMUM katlararası bekleme süreleri 

HEMPADUR kaliteleri ile tekrar boyama aralığı 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 
Sualtı  

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

1 ay 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

23 gün 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

15 gün 

HEMPATHANE ürünleri için katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

Uzatılmış* 
Uzatılmış* 

HEMPATEX ürünleri için katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik 12 saat 9 saat 6 saat 

HEMUCRYL ürünleri için katlararası bekleme süreleri 

Atmosferik, orta 
Atmosferik, yüksek 

3 gün 
1 ½ gün 

2 gün 
1 gün 

1 gün 
12 saat 

 * Notlar HEMPADUR ve HEMPATHANE tipi ürünler ile katlararası bekleme 
süreleri üzerine 
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HEMPADUR MASTIC 45880 / 45881 

 Uzatılmış tekrar boyama aralıkları, sadece aşağıdakiler tamamıyla gözlendiğinde 
gerçekleştirilebilir:  
• Yüzey, suda çözünebilir görünmeyen tuzlar, yağ, gres ve benzeri kimyasal 

maddeler gibi her türlü kirlilikten tamamen temizlenmiş olmalıdır. 
 
• UV radyasyonuna, ısıya vs. maruz kaldığı için zarar görmüş yüzeylerdeki bu 

boya katları su jeti, taşlama, süpürme raspa gibi mekanik temizlik yöntemleri 
ile giderilmelidir.  

 
• Mevcut boya sistemi her yönden sağlam ve Ürün Bilgi Formlarına, Uygulama 

Talimatlarına ve Spesifikasyonlara göre uygulanmış olmalıdır, 
  
 Katlar arası optimal yapışmanın, en iyi şekilde, en kısa “Kürlenme Zamanı”nın 

izlenmesi sonucunda sağlanabileceğine dikkat edilmelidir. Uzatılmış katlararası 
bekleme sürelerinin değerlendirilmesi, HEMPADUR ürünlerinin katlar arası 
yapışma özelliklerinin, kimyasal doğası gereği HEMPADUR ve HEMPATHANE 
ürünlerinin yapışmasından daha iyi olduğu anlaşılacaktır. Yüzey temizlik 
kalitesinin yeterli olup olmadığının anlaşılması için bir test yapılması uygun olabilir. 
Ancak, bu tür bir test, dayanıklılığın kesin garantisi değildir, ama eğer sonuç 
şüpheli ise, temizliğin tekrar edilmesi uygun olacaktır. Daha emniyetli bir çözüm 
ise, yüzeyin inceltilmiş (ince) bir kat HEMPADUR MASTIC 45880 / 45881 ile 
yenilenmesi 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 – 4588012170C0011 / 4588112170C0008 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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