
Uygulama Talimatları 
 
 
Ürün tanıtımı için ürün bilgi formlarına başvurun. 
 
 

                                  HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530 
                                                    SERTLEŞTİRİCİ 95530 ile ANA KOMPONENT 35539 

 
Kapsam: Bu uygulama talimatları HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530 için yüzey 

hazırlığı, uygulama ekipmanı ve uygulama detaylarını kapsamaktadır.  

Yüzey hazırlığı: Çelik:  

En az Sa 2½ raspa. Grit raspalı yüzeyler: tavsiye edilen profil ISO Comparator 
Coarse (G)’ye karşılık gelen yüzey profilidir. Raspadan önce, yağ ve gres uygun 
deterjan ile temizlenmeli, tuz ve diğer kirler (yüksek basınçlı) tatlı su ile 
yıkanmalıdır. Raspa sonrasında yüzeydeki raspa tozları dikkatlice temizlenmelidir. 
Raspa astarı / tutucu kat olarak HEMPADUR 15590 kullanılabilir.  

Tuzlu suya maruz kalmış eski çelik yüzeyler üzerinde, çukurcuklardaki aşırı 
miktardaki tuz kalıntıları nedeniyle, kuru raspa, basınçlı tatlı su ile yıkama, kuruma 
ve son olarak tekrar kuru raspa gerekli olabilir. Alternatif olarak yukarıda anlatılmış 
olan yüzey profilinin sağlanmış olması halinde su jeti kullanılabilir.  

Aşırı korozyona uğramış yüzeyler üzerinde (tank dipleri): Tüm yağ ve gresi 
uygun deterjan ile temizleyin. ISO 8501-1:2007’ye göre Sa 2½ raspa. Tank 
diplerindeki çukurcuklar çoğunlukla omega şeklindedir (genellikle klor sebepli 
korozyon halinde) ve bu nedenle aşağıdaki prosedür tavsiye edilir: 

Toz ve aşındırıcılardan kabaca temizledikten sonra, tank yüzeyleri tamamen 
yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanır. Korozyona uğrayan tüm alanlar yaklaşık 5 cm 
su içinde kalacak şekilde tank içinde su kalmasına izin verin.  

24 saat sonra tanktaki su ıslak vakum temizliği ile boşaltılır ve tank kurutulur. Eğer 
gerekirse, örneğin eğer hala çukurlar içinde tuz kirliliği bulunursa, yıkama 
tekrarlanmalıdır. Temizlik sonrasında yüzeyler yukarıda anlatılan yüzey profiline 
göre en az Sa 2½ raspa edilir. Raspa sonrasında yüzeydeki tozları dikkatlice 
temizleyin. Tank dibini temizlerken özel ilgi gösterilmelidir.  

Beton: Beton iyi kalitede ve tamamen kürlenmiş olmalıdır, örneğin normal Portland 
çimentosu için 28 gün ve yüzeydeki rutubet içeriği %4’ün altında olacak şekilde 
tamamen kuru. Beton aynı zamanda kılcal su hareketi ve toprak altı suyu 
olmaması için kontrol edilmelidir.  

Yüzey hazırlığından sonra ölçüldüğünde en az çekme değeri 20 kilopond/cm2 
olmalıdır. Her türlü çatlak, yarık ve boşluk tamir edilmelidir.  

Muhtemel tüm kaygan maddeler, yağ, gres ve diğer kirleticiler, raspa, alev temizliği 
ile buharlaştırma veya uygun deterjan ile temizlenme gibi yöntemlerle 
temizlenmelidir. Sonuncusu için izlenecek yol: Yüzeyin tatlı su ile doyurulması. 
Uygun deterjan ile yıkama sonrası tatlı su tutma. 

Beton,  yapısına ve amaca bağlı olarak, raspa, yüksek basınçlı su jeti veya 
mekanik raspa ile cüruflardan ve diğer kirleticilerden arındırılmış, pürüzlü ve 
düzgün bir yüzey sağlayın. Tozu ve gevşek maddeleri temizleyin.  

Mekanik temizlik imkansız ise, yüzey asit çatlatma ile temizlenebilir. Bu amaçla % 
5’lik su – nitrik ya da fosforik asit çözeltisi tavsiye edilir.  

Not: Kuvvetli asitler, gerekli önlemleri alın, emniyet düzenlemelerine uyulduğundan 
emin olun! 
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Çatlatma öncesi, destek demirlerinin asit korozyonuna uğramasını engellemek için 
beton tatlı su ile doyurulmalıdır. Asidi 3-4 dakika bırakın ve yüzeyi tatlı su ile 
yıkayın – tercihen önce % 5’lik su / sodyum hidroksit çözeltisi – ve dikkatlice 
fırçalayın. Ardından yüzey homojen olarak kurumalı ve gevşek maddelerin 
bulunmadığı, düzgün, pürüzlü bir yüzey olarak görünmelidir. Yüzey 6,5-8,0 
arasında pH reaksiyonuna sahip olmalıdır. Eğer bu şartlardan her hangi biri 
karşılanmazsa, işlem tekrarlanmalıdır. Yüzey 20oC/68oF sıcaklık ve % 65 bağıl 
nemde iyi havalandırma ile en az 2 gün kurutulmalıdır. Ön tedavi kuvvetli bir 
bıçakla kazınarak kontrol edilir. Yüzey katı ve sert hissedilmeli, bıçak sadece 
düzgün bir kazıma izi bırakmalıdır.  

Yüzey tam doyacak şekilde HEMPADUR SEALER 05990 ile kapatın. Artan 
temizlenmelidir (Ayrıca HEMPADUR SEALER 05990 Ürün Bilgi Formu’na bakın). 

Uygulama Ekipmanı: HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530, solventsiz, yüksek viskoziteli bir madde 
olduğundan, uygulamada özel önlemlerin alınması gereklidir.  

 Standart havasız ağır hizmet sprey ekipmanı:  

 Pompa oranı: en az 45:1 (Aşağıdaki nota bakın) 
 Pompa çıkışı: 12 litre/dakika (teorik) 
 Giriş basıncı: en az 6 bar / 90 psi 
 Sprey hortumları: en fazla 15 metre / 50 feet, 3/8” iç çap 
    en fazla 3 metre / 10 feet, 1/4” iç çap 
 
 Düz yüzeyler: 
 Nozul boyutu: ,023”ten ,031”e 
 Fan açısı: 40-60o. 
 
 Karmaşık yüzeyler: 
 Nozul boyutu: ,019”dan ,023”e 
 Fan açısı: 40o 
 
 Not: Emme hortumu kullanmaktan kaçının. Kürlenmiş boyanın temizlenmesinin 

mümkün olabileceği, değiştirilebilir bir boru kullanın. Eğer daha uzun sprey 
hortumları kullanılması gerekirse, pompa oranı 60:1 ya da daha fazlaya 
ayarlanmalı ve pompanın yüksek çıkış kapasitesi sağlanmalıdır.  

 
İnceltme: Alternatif olarak %1-2 THINNER 08450 eklenebilir, ancak aşırı inceltme halinde 

çökme önleyici özellikler büyük ölçüde düştüğünden dolayı, inceltme sırasında 
dikkat gösterilmelidir. Kullanma suyu ile temas edecek yüzeylerin 
boyanmasında inceltme KULLANMAYIN.  

  
 Havasız sprey verileri gösterge amaçlıdır ve düzeltmeye tabidir. 
 
Karıştırma: CURING AGENT 95530’u BASE ile karıştırmadan önce iyice karıştırın. Düzgün 

dağılmış bir renk elde edilene kadar karıştırmaya devam edin.  
 
 Sıcak havasız sprey ekipmanı: 
  
 Yukarıda tanımlanan ile aynı havasız sprey pompasını kullanın.  
  
 Pompanın çıkış tarafında, elektrikle ısıtılan, alev sızdırmaz (ex-proof), yüksek 

basınçlı malzeme ısıtıcı monte edilmiştir. Örneğin 2500 watt, en yüksek çalışma 
sıcaklığı 300 barın çok üzerinde (4-1 emniyet çarpanı) bir ekipman.  

  
 Sprey Hortumları:  en fazla 45 metre / 150 feet, 3/8” iç çap 
     en fazla 3 metre / 10 feet, 1/4” iç çap 
 
 Düz yüzeyler: 
 Nozul boyutu: ,023”ten ,031”e 
 Fan açısı: 40-60o. 
 
 Karmaşık yüzeyler: 
 Nozul boyutu: ,019”dan ,023”e 
 Fan açısı: 40o 
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Sıcak havasız sprey için prosedür: 
 a)  Isıtıcının kullanımı için tedarikçi talimatlarını izleyin.  
 
 b)  Yaklaşık 15oC/59oF’nin altındaki çevre sıcaklıklarında, hortumları THINNER 

18450 veya HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 döndürülmesiyle ısıtarak 
başlayın.  

  
 c) Ekipmanın hızlıca temizlenebilmesi için hazırda THINNER 18450 veya 

HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 bulundurun.  
 
 d) BASE 35539 ve CURING AGENT 95530 tamamen birleştikten ve mekanik 

olarak karıştırıldıktan hemen sonra spreye başlayın.  
 
 e) Isıtıcıyı yaklaşık 50oC/122oF’ye ayarlayın ve bu sıcaklığı kısa aralıklarla kontrol 

edin.  
 
 f) Sprey mümkün olabildiğince sürekli devam etmelidir. 2-3 dakikadan uzun her 

türlü arada, ısıtıcıyı kapatın ve ekipmanı yukarıda c)’de bahsi geçen solventlerin 
birisi ile hemen yıkayın.  

 
 g) Uygulamayı bitirdikten sonra, ısıtıcıyı kapatın ve ekipmanı hemen THINNER 

18450 veya HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 ile temizleyin. Temizliğe en az 30 
dakika boyunca resirküle ederek devam edin.  

 
 Çukur korozyonlu yüzeyler: Aşırı çukur korozyonlu durumlarda (eski tank 

dipleri), ilk katın fırça ile uygulanması tavsiye edilebilir. Boya tüm çukurlara çok iyi 
bir şekilde uygulanmalı ve sacı ıslatarak gözeneklerin kapanması sağlanmalıdır. 
Takip eden diğer kat(lar) da düzgün olmayan / pürüzlü yüzeyi tamamen 
kaplayacak şekilde fırçayla uygulanabildiği gibi, (yukarıdaki şekilde) havasız sprey 
ile de uygulanabilir.   

 
Karışım ömrü: Standart şartlarda ölçüldüğünde, 20oC/68oF’de karışım ömrü bir saattir. Ancak, 20 

litrelik karışım için, BASE ve CURING AGENT arasındaki kimyasal reaksiyon 
nedeniyle ortaya çıkan ısı o kadar yoğundur ki, karşılık gelen karışım ömrü aslında 
daha kısadır.  

 
 Ancak: 
 

• Ekipmana bağlı olmaksızın, boyayı karışımdan hemen sonra kullanın. Normal 
bir uygulama hızında 20 litre yaklaşık olarak 10 dakikada kullanılır.  

 
• Boya sıcaklığını, örneğin elinizle tenekeye dokunarak, sık sık kontrol edin. 

Eğer el sıcaklığından daha yüksek hissedilirse, sprey ekipmanının tipine 
bakmaksızın hemen boyayı boşaltın ve ekipmanları yıkayın.  

 
Boya Sıcaklığı: Eğer teneke içindeki sıcaklık yaklaşık olarak 15oC/59oF’nin altındaysa, viskozite 

uygulama için çok yüksek olacaktır. Eğer karışımdaki boya sıcaklığı 25oC/77oF ya 
da daha yüksekse, karışım ömrünün kısalması ve tenekede / uygulama 
ekipmanında kürlenme riski oldukça yükselir. Ilık, astropikal/tropikal iklimlerde 
çalışırken, uygulama öncesinde depolama/soğutma için soğutmalı bir kap 
kullanılabilir.  

 
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 sonucu elde etmenin 
normal yolu bu alanlarda genellikle bir sprey katı takiben üzerine ayrı bir tam kat 
uygulanmasıdır. Dahası, genellikle fırça ile 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.  

 Boya tabakası homojen olarak ve spesifikasyona mümkün olabildiğince yakın 
olacak şekilde uygulanmalıdır. Boya harcamı, aşırı film kalınlığının 
engellenebilmesi için kontrol edilmelidir, örneğin boya harcamını kontrol etmek 
ve/veya yaş film kalınlığını ölçmek. 
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 Biten boya, pürüzsüz yüzeyli homojen bir film olarak görünmeli ve toz, kuru sprey, 

aşındırıcılar gibi düzensizlikler giderilmelidir.  

Kestirme boya: Kenarlar, köşeler, el kaynakları ve sprey uygulaması ile kapanması zor olan yerler 
sprey uygulamasından önce ya da sonra kestirilmelidir.  

 Mevcut duruma bağlı olarak bir ya da iki kestirme katı gerekli olacaktır.  

 HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530, kullanma suyu ile temasta olmayacağı 
yüzeylerin kestirilmesinde hafifçe THINNER 08450 ile inceltilebilir.  

İlave film kalınlığı: İlave kalınlık – ilave kat(lar) – aşırı çukurlu ve/veya yüksek derecede pürüzsüzlük 
özellikleri istenmesi durumunda gerekli olabilir.  

İki-kat uygulama: İki kat uygulama sırasında, ilk katın ikinci kattan daha kalın uygulanması avantaj 
yaratır, örneğin ilk olarak 300 mikron, ikinci kat için 200 mikron.  

Tekrar boyama aralığı: En fazla %85 Bağıl Nem dahilinde, aşağıdaki aralıklar geçerlidir (g=gün s=saat): 

 

 

 

 

 
 HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530 tabakası tekrar boyanmadan önce 

10oC/50oF altındaki (çelik) sıcaklıklarına, yoğunlaşan neme ya da % 85’in 
üzerindeki bağıl neme maruz bırakılmamalıdır.  

 
Kürlenme tablosu: Aşağıdaki kürlenme süreleri geçerlidir: 
 
 
 
 
 
 
Tankı kullanıma almadan  Tanklar ya da boru devreleri genellikle HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530  
önceki süre: tamamen kürlenmeden önce (yukarıya bakın) kullanıma alınmamalıdır.  
 
 Kullanma suyu servisinde tam kürlenme zorunludur.  
 
 Balast suyuna ve ham petrole maruz kalması, istisnai olarak yukarıda belirtilen “ilk 

kürlenme” sürelerinden sonra gerçekleşebilir.  
 
Su direnci: HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530, aşağıda listelenen ilk kürlenme 

sürelerinden sonra hafif yağmura ve yoğunlaşmaya dayanıklıdır: 
 
 
 
 
 
 Not: HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530, sırasıyla kestirme boya ve tam 

kat arasında ve tam kat ile gerekli her hangi ikinci kat arasında suya veya 
yüksek neme maruz bırakılmamalıdır, çünkü yapışmayı engelleyecek şekilde 
kürlenme maddesinin sızması riski vardır. Eğer yüzeyde sızma mevcutsa, bu çok 
kapsamlı bir temizlik ile giderilmelidir. Temizlik, el sıcaklığında tatlı su ile, yaklaşık 
60 bar basınçla yıkanarak gerçekleştirilmelidir. Bu tür bir temizlik, yukarıda 
belirtilen su direnci süresi geçtiğinden en az kürlenme süresinden önce 
yapılmamalıdır. Daha fazla detay için en yakın Hempel ofisi ile temas kurun.  

 
Uygulama sırasında havalandırma: Boyanın kuruması / kürlenmesi için havalandırma gerekli değildir, ancak örneğin 

uygulamadan kaynaklanan sprey tozunun temizlenmesi için biraz havalandırma 
tavsiye edilir.  
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  Çelik sıcaklığı  oC / oF  10 / 50 15 / 59 20 / 68 25 / 77 30 / 86 35 / 95 40 / 104 

HEMPADUR kaliteleri 
Min 

 
Max 

60 s 
 

13 g 

38 s 
 

8 g 

24 s 
 

5 g 

16 s 
 

3,5 g 

12 s 
 

2,5 g 

9 s 
 

44 s 

8 s 
 

36 s 

HEMPATHANE kaliteleri 
Min 

 
Max 

30 s 
 

60 s 

19 s 
 

38 s 

12 s 
 

24 s 

8 s 
 

16 s 

6 s 
 

12 s 

4,5 s 
 

9 s 

4 s 
 

8 s 

Çelik sıcaklığı  oC / oF 10 / 50 15 / 59 20 / 68 25 / 77 30 / 86 35 / 95 40 / 104 

Tam kürlenmiş 
 
“ilk kürlenme” 

18 gün 
 

7,5 gün 

11 gün 
 

5 gün 

7 gün 
 

3 gün 

5 gün 
 

2 gün 

3,5 gün 
 

1,5 gün 

2,5 gün 
 

1 gün 

2 gün 
 

1 gün 

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

En az süre 60 saat 32 saat 24 saat 20 saat 15 saat 
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Gemilerin en az out-docking Out-docking sonrasında boyanan yüzey hemen aşınmaya maruz kalacaksa,  
aralığı: out-docking öncesindeki en az kuruma/kürlenme süreleri aşağıdaki gibidir: 
 
 

 

  
Out-docking işlemi 10oC/50oF ya da üzerinde sıcaklıktaki suya olacak ve 
arkasından aşınmaya maruz kalmadan önce tam kürlenme için yeterli süre 
sağlanacaksa, out-docking öncesinde tavsiye edilen en az süre aşağıdaki gibidir: 

 

 

  
Notlar:  
 1. Yukarıdaki tablodaki sıcaklıklar ortalama değerlerdir, ancak kürlenme sırasında 
sıcaklık hiçbir zaman 10oC/50oF altına gelmemelidir.  
2. Su sıcaklığı 10oC/50oF üzerinde olduğunda kürlenme su altında devam 
edecektir.  

 
Açıklamalar:   Tanklarda kestirme boya tavsiye edilir.  
 

Derin çukurcuklar olması halinde, bu bölgelerde daha yüksek film kalınlığı tavsiye 
edilir.  

 
Kullanma suyu ile temastaki  Tam kürlenmeden sonra, örneğin 20oC/68oF’de en az 7 gün, ve kullanıma  
boyanmış yüzeylerin ileri tedavisi: alınmadan önce, yüzeyler düzgünce temizlenmelidir. Bu, lokal/özel spesifikasyona 

ya da düzenlemeye bağlı olacaktır ancak en azından tankların dikkatlice tatlı su ile 
yıkanması (sıcak su kullanılacaksa en fazla 40oC/104oF) ve/veya – en iyisi – en az 
24 saat kalacak şekilde su ile doldurulmalıdır. Suyu boşaltın ve prosedürü 
tekrarlayın, ve en son olarak tatlı su ile yıkayın. Örneğin klorlama ile dezenfeksiyon 
boyaya karşı çok agresif olabilir, bunun için ayrı talimatlar mevcuttur.  

 
 
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 – 3553010500C0006 
 

 

 

 

 

 

 

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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Çelik sıcaklığı  oC / oF 10 / 50 15 / 59 20 / 68 25 / 77 30 / 86 (35 / 95) (40 / 104) 

En az gün 12,5 8 5 3,5 2,5 (2) (1,5) 

Çelik sıcaklığı  oC / oF 10 / 50 15 / 59 20 / 68 25 / 77 30 / 86 (35 / 95) (40 / 104) 

En az gün 7,5 5 3 2 1,5 (1) (1) 


