
Uygulama Talimatları 
 
 
Ürün tanıtımı için ürün bilgi formlarına başvurun. 
 

HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751 / 

HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45753 
 

Orta sıcaklıktan yükseğe: 45751: SERTLEŞTİRİCİ 97652 ile  ANA KOMPONENT 45755 
Düşük sıcaklıktan ortaya: 45753: SERTLEŞTİRİCİ 98750 ile  ANA KOMPONENT 45755 

 
Kapsam: Bu Uygulama Talimatları HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751 / 45753 için 

yüzey hazırlığı, uygulama ekipmanı ve uygulama detaylarını kapsamaktadır.  

Yüzey hazırlığı: Yüzey hazırlığının tipi ve derecesi mevcut yüzeyin tipi ve durumu ile istenen 
performansa bağlıdır. Yüzey hazırlığı ne kadar iyiyse performans da o kadar iyidir, 
ancak her zaman verilen tipteki yüzey hazırlığı için en üst dereceye kadar çıkmak 
ekonomik olarak mümkün olmayabilir.  

 Ağır sanayi boyası olarak kullanım için: 
 Dökme yük ambarları, usturmaça alanları, buz gemilerinin tekne gövdeleri, 

rampalar, sıçrama bölgeleri, vs.: 
 Yeni çelik:  
 En az Sa 2½ raspa ile yüzey profili Rugotest No. 3, en az BN10 ya da Keane-Tator 

Surface Comparator, 3.0 G/S ya da ISO Comparator Rough Medium (G)’ye 
eşdeğer olmalıdır. Yağ ve gres uygun deterjan ile temizlenmeli, tuzlar ve diğer 
kirler raspa öncesinde (yüksek basınçlı) tatlı su ile yıkanmalıdır. Raspa sonrasında 
yüzeyi aşındırıcı ve tozlardan temizleyin. Raspa astarı/tutucu kat olarak 
HEMPADUR 15590 (en az sıcaklık 10oC/50oF) ya da alternatif olarak HEMPADUR 
MULTI-STRENGTH 45751 ya da HEMPEL’S THINNER 08450 ile %15-25 
inceltilmiş HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45753 (10oC/50oF altındaki sıcaklıklar 
için) kullanılabilir.  

 Eski çelik: 
 Yaygın yüzey korozyonu bulunan eski çelik için, genellikle geniş alanlara yayılmış 

ince, yoğun çukurcuk korozyonu durumunda – Grade D, ISO 8501-4-2007 gibi – 
tüm yüzeyin Sa 2’ye karşılık gelecek şekilde temizlenmesi, mekanik 
aşınma/darbelere ve deniz çevresinde atmosferik korozyona maruz kalan 
yüzeylerin tedavisi için ekonomik olarak optimum yöntem olabilir. Tercihen tümüyle 
tatlı su ile yıkamayla birleştirilebilir – ya da su jeti ile değiştirilebilir – (ISO 8501-4-
2006’ya göre Wa-2½) flash-rust oluşumu düşük olduğu sürece, (ISO 8501-4-2006 
en yüksek derece M).  

 
 Tatlı su temizliği, tuz kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olur ancak 

çukurcukların içine gömülen tuzların giderilmesi geniş alanlarda, temizlik yöntemi 
ne olursa olsun gerçekten zor olacaktır.  

 Ozmotik kabarcıklanma riskinin engellenmesinin önemli olduğu durumlarda, 
örneğin sıklıkla/sürekli olarak su altında bulunan ya da tatlı suya maruz kalan 
yüzeylerde, “siyah tabaka”yı temizlemek üzere bir kuru raspa ve su jeti (en az WJ-
2) kombinasyonu uygun olabilir (muhtemel flash-rust formasyonu en fazla FR1 
olabilir).  

 Yüzey hazırlığı için su jetinin ardından, (ilave) bir ilk kat olarak inceltilmiş bir 
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751 / 45753 (% 15-25 THINNER 08450) 
uygulaması tavsiye edilir. Uygulama sırasında yüzeyler kuru olmalıdır.  

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. 
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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! 

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.  

Çatlaklar, yarıklar ve açıklıklar açılmalı, düzgün ve sert malzemeye kadar 
indirilmelidir. Kapatıldıktan sonra – aşağıdaki anlatıldığı gibi – bu açıklıkları uygun 
epoksi harcı ile doldurun.  

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

 Balast tank boyası olarak kullanmak için: 
Balast tankları, çelik işçiliği: Optimum performans için aşağıdakiler tavsiye edilir:  

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, kestirme boya ya da 
macun gerektirebilir. (ancak klas kuruluşunun tavsiyeleri izlenmelidir).  

 Tüm keskin kenarlar kırılmalıdır ya da belirtilen mevcut koşullara ve dizaynın 
ömrüne bağlı olarak yuvarlaklaştırılmalıdır. Laminasyonlar giderilmelidir. Ancak 
çelik fabrikalarından gelen çekme sacların normal olarak kabul edilebilir 
yuvarlaklıkta kenarları vardır.  

 Tüm gevşek kaynak sıçrakları temizlenmelidir.  

 İyi yapışmış, yayılmış kaynak sıçrakları kabul edilebilir, ancak ilave touch-up 
gerektirir. Eğer yoğunsa, taşlama ile temizlenmelidir.  

 Önerilen minimum çelikyüzey hazırlığı,ISO 8501-3 standardına gore P2‘dir. 

 

Balast tankları, yüzey hazırlığı:  Raspadan önce tüm gres ve yağ kalıntıları çelik yüzeyinden uygun deterjan ile 
temizledikten sonra yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanarak temizlenmelidir. Küçük 
yağ/gres noktaları tiner ve temiz bezler ile temizlenebilir – kirliliğin yayılmasını 
engelleyin.  

 Muhtemel alkali kaynak kalıntıları, kaynak testleri için kullanılan kimyasallar, 
basınç testlerinden kalan sabun kalıntıları tatlı su tutularak temizlenmelidir.  

 Yeni inşa / yeni çelik işçiliği: Balast tank boyalarında tam performans elde etmek 
için kaynaklar ve yanıklar ile hasarlı ve paslı astara Sa 2½ raspa temizliği 
uygulanmalıdır. Küçük alanlar mekanik olarak St 3’e temizlenmelidir.  

 Eğer kaynaklara, kaynaktan hemen sonra bir astar uygulanmış ise, optimum 
performansın sağlanabilmesi için bu astar raspa (süpürme) ile 
temizlenmelidir.  
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 Bozulmamış ön imalat astarı: 
Çinko tuzlu yüzeyler, plazma kesiminin siyah demir oksitleri ve benzeri yabancı 
maddeler hafif süpürme raspa ile temizlenmelidir. Tebeşir izleri ve uyumlu olmayan 
sac markaları da temizlenmelidir.  

Ön imalat astarı aşırı film kalınlığı için rasgele kontrol edilmeli ve yaklaşık 40 
mikron fazla olduğu tespit edilen bölgeler (düz sac üzerinde kalibre edilen ekipman 
ile doğrudan ön imalat astarlı yüzeyden ölçülür)  

Muhtemel tuz kirliliği için nokta kontrolü süpürme raspa öncesi ve sonrasında 
gerçekleştirilmelidir.  

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

Raspa temizliği durumunda, yüzey profili Rugotest No. 3, BN9-BN10 ya da Keane-
Tator Surface Comparator, 3.0 G/S. ISO 8503/1’ye göre Medium (G)’ye eşdeğer 
olmalıdır.  

Not: Birincil yüzey hazırlığının kalitesi ile ilgili her hangi bir şüphe varsa (ön imalat 
astarı öncesi), yüzey yukarıdaki şartlarda tekrar raspa edilmelidir.   

Blok montaj alanları: Üst üste binen bölgelere çok dikkat edilmelidir. Muhtemel 
fazla raspa sonucunda meydana gelebilecek hasarlar engellenmelidir, boya 
kenarları yumuşatılmalı ve çakışan boya katlarında her seferinde daha fazla 
bindirme yapılmalıdır – eski katlar bu binmelere göre pürüzlendirilmelidir (zımpara 
kağıdı olarak 80’lik serbest kesim kullanın). 

Bundan başka, bu alanlar ya bant ile maskelenmeli – mümkün olacak en dar 
şekilde – ya da bu alanlar üzerine blok aşamasındaki ikincil yüzey hazırlığı 
sonrasında ince bir çinko astar katı uygulanmış olarak bırakılmalıdır.  

Blok montaj bölgelerinin ikincil yüzey hazırlığı, tercihen spot raspa olmalıdır. 
Ancak, bölgeler darsa ve bu bölgelere ilave bir kat %10-15 inceltilmiş HEMPADUR 
17630 / 17633 uygulanmışsa, St 3 mekanik raspa da kabul edilebilir. Bant ile 
maskeleme ya da yukarıda anlatıldığı gibi çinko epoksi astar kullanım prosedürü, 
mekanik temizlik durumunda avantaj durumuna göre kullanılmalıdır.  

Paslanmaz Çelik: (Kimyasal tankerlerin balast tankları) düzgün, keskin, yoğun, 
profil (Rugotest No. 3, BN9, ISO Comparator Medium (G), Keane-Tator 
Comparator, 2.0 G/S. karşılığı en az RZ 50 mikron). Tüm tuzlar, gres, yağ, vs. 
raspa başlamadan önce temizlenmelidir.  

Yeniden temizlik : Mevcut sacın incelenmesini kolaylaştırmak ve gerekli tamirleri yapmak üzere kaba 
bir raspa – ya da su jeti – temizliği yapılması tavsiye edilir. Çukur korozyonu 
bulunan tank tabanlarında bu kaba raspa aynı zamanda çukurların kaynakla ya da 
macunla tamiri konusunda karar verilmesine yardımcı olur.  

 Yaklaşık 2mm’den daha derin, ancak kaynak ile tamir edilmeyen korozyona 
uğramış çukurların raspa sonrasında HEMPADUR EPOXY FILLER 35250 ile 
doldurulması tavsiye edilir.  

 Tecditte, asıl endişe, deniz suyundan kaynaklanan kirliliktir (suda çözünebilir, 
aşındırıcı tuzlar). Önleyici yöntem, bol tatlı su ile yapılacak çok kapsamlı bir 
temizliktir, lütfen aşağıya bakın.  

Çelik yüzeyde uygulamadan hemen önce izin verilen en yüksek klor 
konsantrasyonu, “Bresle Metodu” ile tespit edilen 7,0 mikrogram/cm2’dir.  
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Kirlilik durumunda, temizlik prosedürleri tekrar edilmeli ya da geliştirilmelidir. 
Özellikle çukur korozyonu olan çelik için özel ilgi gerekecektir, çünkü kirliliğin 
çukurlardan temizlenmesi sadece raspa sonrasında yapılacak kapsamlı bir tatlı su 
yıkaması ile gerçekleştirilebilir. Kontrolün tekrarı ve kuruma ardından, belirtilen 
derecede temizliğin sağlanması için tüm yüzeyin raspalanması gerekir. Alternatif 
olarak çukur korozyon olan yerler su jeti ile temizlenir ve artan su paspaslanarak 
vakum temizliği ile giderilir, kurumaya bırakılır.  

Not: Çeliğin mevcut tipi ve yüzey hazırlığı, tersane teknolojisi, sözleşmeye 
bağlı spesifikasyon, istenilen ömür, vs. gibi faktörlere bağlıdır. Balast Tankı 
Boya İşleri için HEMPEL Teknik Standardı’na referans yapılmıştır.  

Uygulama ekipmanı: Yüksek viskoziteli bir madde olan HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751 / 
45753, 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 
 Filtre: 60 mesh 

 
Düzgün yüzeyler Balast Tankları Teknenin dışı ve benzer geniş düz yüzeyler 
Nozul boyutu: ,021” - ,023” ,023” - ,027” 

 Fan Açısı: 60-80o. 60-80o. 
 
Karmaşık yüzeyler 
Nozul boyutu: ,019” 

 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 düzeltmeye tabidir. 
 

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. Aşırı film kalınlığından kaçının.  
Sarkma / köşelerdeki boya “havuz”ları giderilerek sonrasında oluşabilecek 
çatlamalar engellenmelidir, kabul edilebilir en yüksek kuru film kalınlığı belirtilen 
film kalınlığının 3 katı ya da 1000 mikrondur.  

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

 
 Kestirme boya: havasız sprey ile (nispeten küçük, dar açılı nozullar), veya el 

aletleri ile uygulanabilir. Kestirme katı, hava sıkışması sonucu çukurların 
oluşumunu engellemek üzere, fazla fırça ve rulo izleri olmadan düzenli, normal bir 
kat olarak uygulayın.  
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Karışım ömrü / karıştırma /  Standart şartlar altında ölçüldüğünde, karışım ömrü 15oC/59oF’da 2 saat ve 
endüksiyon süresi:  20oC/68oF’da 1 saattir. Ancak, 20 litrelik bir karışım için, BASE ve CURING 
(her iki kürleme maddesi) AGENT arasında meydana gelen kimyasal reaksiyon ile ortaya çıkan ısı nedeniyle 

pratikteki karışım ömrü daha kısa olabilir.  
  
 a. Uygun baz ve kürleme maddesi paketlerinin tamamını karıştırın. Eğer daha 

küçük miktarlarda karıştırılması gerekiyorsa, baz ve kürleme maddesinin doğru 
şekilde tartılmasıyla yapılmalıdır. HEMPADUR MULTI-STRENGTH 
45751/45753 için ağırlık oranı 135 bölüm baz ağırlığı ve 25 bölüm kürleme 
maddesi ağırlığı ya da hacmen: 3,0 bölüm baz hacmi ve 1,0 bölüm kürleme 
maddesi hacmi olacak şekilde yapılmalıdır.  

 
 b. Karıştırılan boyayı temiz bir mekanik mikser ile homojen bir karışım oluşana 

kadar karıştırın.  
 
 c. Karışım ömrü aşılmadan önce karıştırılan tüm boyayı kullanın. Karışımın ömrü, 

aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde boyanın sıcaklığına bağlıdır (20 litrelik 
teneke için geçerlidir): 

 
 

Karıştırılan boyanın sıcaklığı 15oC/59oF1) 20oC/68oF 25oC/77oF 30oC/86oF2) 

Karışım ömrü 2 saat 1 saat ½ saat ¼ saat 

 1) 15oC/59oF ve altında havasız sprey uygulaması için viskozite çok düşük olabilir.  
 2) Tercihen 30oC/86oF üzerindeki sıcaklıklar engellenmelidir.  
  
 Endüksiyon süresi: 
 5oC/41oF’nin altındaki çelik sıcaklıklarında boyanın sprey uygulamasından 10 

dakika (daha düşük sıcaklıklarda daha fazla) önceden reaksiyona girmesi yararlı 
olabilir.  

 
 İki bileşenli sprey ekipmanı kullanıldığında, uygun sprey fanı ile düzgün ve 

pürüzsüz bir boya filmi elde edilmesi için ısıtma uygun olabilir. Bu hem iki 
bileşenli boyanın önceden ısıtılması ile veya basınç tarafında bir akış ısıtıcısı 
kullanılması ile yapılabilir. Bir gösterge olarak, yaklaşık 40oC/104oF boya sıcaklığı 
uygun olacaktır, ancak mevcut şartlara göre ayarlanması gerekir.  

 
Sıcaklığa karşılık fiziksel bilgi: (200 mikron kuru film kalınlığındaki HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751) 
  

Yüzey sıcaklığı 10oC/50oF 20oC/68oF 30oC/86oF 

Kuruma süresi 
Kürlenme süresi* 

20 saat 
18 gün 

8 saat 
7 gün 

4 saat 
3½ gün 

İlk kürlenme* 13 gün 5 gün  2 ½ gün 

 
 (200 mikron kuru film kalınlığındaki HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751) 
 

Yüzey sıcaklığı -10oC/14oF 0oC/32oF 10oC/50oF 

Kuruma süresi 
Kürlenme süresi* 

45 saat 
63 gün 

23 saat 
32 gün 

10 saat 
14 gün 

İlk kürlenme* 45 gün  23 gün 10 gün 

 
 * Balast tanklarının doldurulması / suya maruz bırakılma: özel talimatları sorun.  
 
Havalandırma: Doğru film oluşumu kuruma sırasındaki yeterli havalandırmaya bağlıdır.  

 Bir litre seyreltilmemiş HEMPEL MULTI-STRENGTH 45751 / 45753 için, boya 
tamamen kuruyana kadar serbest kalan solvent buharının toplam hacmi, 66 litredir.  

 Patlama Alt Sınırı, LEL, % 1’dir.  

 Emniyet gerekliliği olan % 10 LEL seviyesine ulaşmak üzere teorik havalandırma 
gereği bir litre boya için 66 m3’tür.  
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HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751 / 45753  

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 – 4575112340C0007 / 4575312340C0005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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