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           HEMPADUR MASTIC 45880 / 45881 
      YÜKSEK SICAKLIKTA : 45881: ANA KOMPONENT 45889 ve SERTLEŞTİRİCİ 95881 
         DÜŞÜK-ORTA SICAKLIKTA : 45880 : ANA KOMPONENT 45889  ve SERTLEŞTİRİCİ  95880 
 
ÜRÜN TANIMI :   HEMPADUR MASTIC 45880/ 45881, ‘poliamid adduct’ kürlemeli, yüksek katı maddeli, 

iki komponentli ve yüksek film kalınlıklarında (high build) akmadan uygulanabilen epoksi 
boyadır. Yüzeye iyi nüfuz eden ve düşük sıcaklıklarda kürlenebilen sert bir kaplama                                     
oluşturur.                                                                                    

 
ÖNERİLEN KULLANIM     Düşük oranda uçucu organik maddeye sahip (UOM) ve yüksek kalınlıkta uygulama 
ALANLARI: özelliği istenilen ağır hizmet boya sistemlerinde kendinden astarlı, yüzey toleranslı veya 

arakat veya son kat  boya olarak kullanılır.             
Geminin sualtı yüzeyleri ve balast tankları da dahil olmak üzere bakım ve sualtı 
alanındaki küçük çaplı tamir projelerinde çok amaçlı olarak kullanılır.  

    Poliüretanın son kat olarak kullanıldığı boya sistemlerinde, katlar arası bekleme      
                                                         süresinin uzun olmasının istenildiği durumlarda kullanılır. Poping (kabarcıklanma) 
                                                         problemini en aza indirebilmek için kürlenmiş çinko silikatlı (Galvosil ürünleri) veya               
                                                         metal sprey uygulanmış yüzeylerde uygulanır. 
    Kozmetik görüntünün daha az önemli olduğu dış mekanlarda kullanılır. 
SERVİS SICAKLIĞI :  Maksimum, sadece kuru  : 120ºC 
 
SERTİFİKALAR / ONAYLAR : New Castle Occupational Health İngiltere’de hububat yükleri için test edilmiştir.  
    Kuru besin maddelerinin taşınmasında Code of Federal Regulations 175.300  
    bölümüne uygundur.  

HEMPADUR MASTIC 45881 Aramco’s spesifikasyonlar (APCS 1, APCS 12, APCS 26 
ve 26T) ile uyumludur.            
BS 476: Part 7: 1987’ye göre (yangın testi) “class 1 material” olarak sınıflandırılmıştır. 
Danimarka, Fransa,İspanya, Singapur, Malezya ve Endonezya’dan ‘EC-type 
Examination Certificate’ ‘ı vardır. 
EU Directive 2004/42/EC, subcategory i’ye uygundur 

FİZİKSEL DEĞERLER : 
Versiyon, karışım ürün :  45880    45881 
Renk :    Gri/12170*   Gri/12170* 
Parlaklık :   Yarı parlak   Yarı parlak 
Hacimce katı madde, % :  80 ± 1    80 ± 1 
Teorik boyama alanı :  4 m2/litre    4 m2/litre  
    (200 mikron uygulandığında) 
Parlama noktası :   39ºC    39ºC 
Özgül ağırlık :   1.5 kg/litre   1.5 kg/litre 
Dokunma kuruması :  4 saat (yaklaşık - 20ºC de)  3 saat (yaklaşık - 30ºC de) 
Tam kürlenme :   7 gün (20ºC de)   5 gün (30ºC de) 
Uçucu organik madde :   220 g/litre   220 g/litre 
    *Hempel’s Multi-Tint Sistemi sayesinde, pek çok renk seçeneği mevcuttur. 

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.  

 
UYGULAMA ÖNERİLERİ : 45880     45881 
Hacimce karışım oranı :  Ana komponent 45889 ve   Ana komponent 45889 ve  
    Sertleştirici 95880   Sertleştirici 95881  
    3 birim ana komponent + 1 birim sertleştirici (hacimsel olarak)  
Uygulama yöntemleri :  Havasız sprey   Fırça (kestirme/rotüş)  Havasız sprey   Fırça (kestirme/rotüş) 
Tiner (max.hacimce) :  THINNER 08450 (genellikle %5 den az - Arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne 
    bakınız.) 
Karışım ömrü:   1 saat (20ºC de)    1 ½ saat (30ºC de) 
    (Havasız sprey uygulamalarında) 
    2 saat (20ºC de)    2 saat(30ºC de) 
    (Fırça uygulamalarında) 
Nozul(meme) çapı, inç :  0.017  - 0.023 (Ayrı olarak hazırlanan ‘UYGULAMA BİLGİLERİ’ bölümüne bakınız.) 
Nozul(meme) basıncı :  250 bar/3600 psi 
    (Havasız sprey ile ilgili bilgiler öneridir. Uygulama şartlarına göre ayarlanmalıdır.) 
Ekipmanların temizliği :  THINNER 08450 ya da HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 
Kuru film kalınlığı :  200 mikron (Diğer kalınlıklar için arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız. ) 
Yaş film kalınlığı :   250 mikron  
Katlararası bekleme  süresi :  Ayrı olarak hazırlanmış olan ‘UYGULAMA TALİMATLARI ’ na bakınız 
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HEMPADUR MASTIC 45880/45881 
 
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.  

 
YÜZEY HAZIRLIĞI :  Yeni çelik : Ara kat veya sonkat olarak kullanıldığında lütfen önceki kat olan GALVOSIL veya 

HEMPADUR astarın ürün bilgi föylerine bakın. Astar olarak kullanıldığında lütfen spesifikasyona 
bakın.  

 Çinko silikatla boyanmış veya metal sprey uygulanmış yüzeyler : Yağ, kir ve gresi uygun bir 
deterjanla temizleyin. Tuz ve diğer kirlilikleri yüksek basınçlı tatlı su ile temizleyin. Çinko tuzları 
(beyaz pas) gerekiyorsa sert fırça kullanarak yüksek basınçlı yıkama ile temizlenmelidir. Sprey 
metalizasyon yapılmış yüzeylerde  metalizasyon ile boya katı arasındaki bekleme süresi mümkün 
olduğu kadar az olmalıdır. 

 Beton : Beton üzerine çeşitli amaçlarla uygulanan kimyasal maddeleri (slip agent gibi) ve benzeri 
kirlilikleri yüksek basınçlı tatlı su ile temizleyin. Şerbet tabakasını sert,pürüzlü ve bir örnek yüzey 
elde edinceye edinceye kadar,tercihan aşındırıcı raspa ile,bu mümkün değilse diğer mekanik 
yöntemler veya asit muamelesi (etching) ile temizleyin. Spesifikasyona göre yüzeye uygun bir 
sealer kat uygulayın. 

 Tamir ve bakım : Yağ, kir ve gresi uygun bir deterjanla,tuz ve diğer kirlilikleri yüksek basınçlı tatlı 
su ile temizleyin. Hasarlı alanları minimum St 2 derecesinde  el aletleri ile (sadece küçük alanlar 
için) veya Sa 2, tercihan Sa 2½ derecesinde aşındırıcı raspa ile iyice temizleyin. Daha iyi yüzey 
hazırlığı, HEMPADUR MASTIC 45880/45881’ın performansını artıracaktır. Aşındırıcı raspa gibi 
yöntemlere alternatif olarak minimum Wa-2½ (ISO 8501-4-2006) derecesinde su jeti kullanılabilir . 
Boya uygulaması öncesi flash pas derecesi olarak maksimum M (ISO 8501-4-2006) kabul edilir. 
Köşeleri sağlam boyaya ulaşıncaya kadar yuvarlatın. Tozları temizleyin.  

 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. 

 
UYGULAMA ŞARTLARI : Sadece toz, gres, yağ ve diğer kirliliklerden temizlenmiş kuru yüzeylere uygulanmalıdır. Uygulama 

ve kürlenme sırasında  HEMPADUR MASTIC 45880 için sıcaklık  -5 º C’ın (tavsiye edilen en düşük 
sıcaklık 0 ºC), HEMPADUR MASTIC 45881 için sıcaklık  15 º C 'ın üzerinde olmalıdır. Uygun 
uygulama koşulları için boyanın kendi sıcaklığının 15 ºC veya üzerinde, ancak yaklaşık 30 ºC’nin 
altında olması gerekir. En iyi sprey özellikleri boyanın kendi sıcaklığının 18-22 º C arasında olduğu 
durumlarda sağlanır. Sıcak ortamlarda boyayı soğuk bir yerde depolayın.Boya sıcaklığı tercihan  
30 º C'nin altında olmalıdır. Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma sırasında havalandırma 
yapılması gerekir. Çok düşük sıcaklıklarda hızlı kuruma istenirse HEMPADUR MASTIC 45880 
yerine HEMPADUR 45143 kullanılabilir. Lütfen daha fazla bilgi için “UYGULAMA TALİMATLARI”na 
bakınız.  

 
ÖNCEKİ ve SONRAKİ KAT :  Yok veya spesifikasyona göre. 
 
UYARILAR :    
Uçucu Organik Madde(UOM)  
EU directive 2004/42/EC :  
 
 
 
 

 
Uçucu Organik Madde(UOM) :             Diğer renklerin Uçucu Organik Madde Miktarı için Güvenlik Bilgi Formlarına bakınız.  

Sertifikalar ürünün daha önceki kodu olan 4588 adına alınmıştır. 
Renkler/Renk dayanımı : Bazı kurşunsuz kırmızı ve sarı renkler klor ihtiva eden atmosferik koşullara maruz kaldıklarında 

renkleri değişebilir. Kurşunsuz renkler sülfat ihtiva eden atmosferik koşullara maruz kaldıklarında 
renkleri değişebilir. Uygun olmayan hava koşullarında (özellikle kuruma ve kürlenmenin ilk 
aşamalarında ani sıcaklık değişimi veya yetersiz havalandırma ) uygulama yapılması durumunda 
diğer epoksi boyalarda olduğu gibi beyaz veya beyaza yakın renklerde sararma olabilir.  

Hava koşulları/servis sıcaklıkları: Epoksi boyaların doğal yapısından kaynaklanan yüksek sıcaklıklarda mekanik hasarlara ve 
kimyasal maddelere daha az dayanıklı olma  ve tebeşirlenme özelliği bu ürün içinde geçerlidir.  

Film kalınlıkları/tiner ekleme : Kullanıldığı alana ve amaca bağlı olarak önerilenden daha farklı bir kalınlıkta uygulanabilir. Bu 
boyama alanı oranını değiştirir ve kuruma zamanını ve katlararası bekleme zamanını etkileyebilir. 
Normal kalınlık aralığı 125-200 mikrondur. Daha düşük kuru film kalınlıklarında uygulanabilir, ancak 
bunun için fazla tiner eklemek gerekir. "UYGULAMA TALİMATLARI"na bakınız 

                                                                Fazla film kalınlığının uygulanmasından kaçınınız. 

                                                    45880 
 Orjinal Hali % 5  tinerli hali Faz limit II, 2010 
UOM g/l        220           250            500 
                                                     45881 
 Orjinal Hali % 5  tinerli hali Faz limit II, 2010 
UOM g/l        220            250            500 
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HEMPADUR MASTIC 45880/45881 
 
 
Renkler : Bu ürün aynı zamanda Micaceous Iron Oxide (MIO) pigmentli renkler (12430 – kırmızımsı gri) ve 

alüminyum pigmentli renklerde (19870 – koyu alüminyum ve 19000 – açık alüminyum) tedarik 
edilebilir. 

Çinko silikatla boyanmış veya  
metal sprey uygulanmış yüzeyler 
(tiner ekleme) : 45880/45881 i "duman" tekniğini kullanarak uygulanmalıdır. Bu uygulama için boyaya tiner 

eklenmemeli ve boya sıcaklığı 20 º C'ın üzerinde olmalıdır ,boya ince bir kat halinde 
uygulanmalıdır. Hemen akabinde birkaç dakika sonra ikinci kat boya istenilen kalınlıkta 
uygulanmalıdır. Şayet ürün sıcaklığı 20 ºC nin altındaysa bu durumda ürünün daha fazla 
inceltilmesi (max.%15) gerekebilir. 

Sertleştirici :  95880 ve 95881 formülasyon gereği şeffaf ürünler değildir.  Boyanın performansı üzerinde hiçbir 
negatif etkisi yoktur.  

 
Not :    HEMPADUR MASTIC 45880/ 45881  sadece profesyonel kullanım içindir 
 
YAYINLAYAN  :                  HEMPEL A/S  – 4588012170CO013 / 4588112170CO0015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


