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ÜÜÜÜrrrrüüüünnnn    BBBBiiii llllggggiiii     FFFFööööyyyyüüüü    

                              HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870 
                                           ANA KOMPONENT 35879 ve SERTLEŞTİRİCİ 98870 
 

 
ÜRÜN TANIMI :    HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870, Glassflake ile güçlendirilmiş 
     amine-adduct kürlemeli epoksi boyadır. Deniz suyuna, mineral yağlara, alifatik 
                                                                       hidrokarbonlara, petrol sıçrantılarına ve benzeri ürünlere karşı yüksek dayanım 
                                                                       gösterir. Serttir, darbeye ve aşınmaya dayanıklı bir kaplamadır. Suyun içinde de 
                                                                       kürlenmeye devam eder ve bu özelliğinden dolayı erken suya maruz kalabilir. 
   
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: Yüksek korozif ortamlara ve/veya aşınmaya maruz kalacak yüzeylere   
                                                                       Kendinden astarlı boya olarak. Örnek: splash zone, iskele ayakları, güverteler     

gibi. Ham petrol ve yakıt depolama tanklarında iç kaplama olarak kullanılabilir. 
 
SERVİS SICAKLIĞI (max.) :  Kuru: 140ºC /284ºF) 
     Su içinde:  60ºC / 140ºF (sıcaklık gradienti olmamalı) 
 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     Siyah/19990  
Parlaklık :    Parlak 
Hacimce katı madde, % :   87 ± 1  
Teorik boyama alanı :   2.5 m2/litre (350 mikron uygulandığında) 
Parlama noktası :    32ºC / 90ºF 
Özgül ağırlık :    1.3 kg/litre 
Yüzey kuruması :    4 saat (20ºC / 68ºF) 
Dokunma kuruması :   6 saat (20ºC/ 68ºF ) 
Tam kürlenme :    7 gün (20ºC/ 68ºF) 
Uçucu organik madde :    180 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 :   Ana komponent 35879 ve Sertleştirici 98870 
     3 birim ana komponent + 1 birim sertleştirici 
Uygulama yöntemleri :   Havasız sprey   
Tiner (max.hacimce) :   08450 (%5) 
Karışım ömrü :     1saat (20ºC / 68ºF)     
Nozul(meme) çapı, inç :   0.023 - 0.027 (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 :   350 mikron (Diğer kalınlıklar için arka sayfadaki ‘UYARILAR’bölümüne bakınız.) 
Yaş film kalınlığı :    400 mikron (Diğer kalınlıklar için arka sayfadaki ‘UYARILAR’bölümüne bakınız.) 
Katlar arası min.bekleme süresi :  Arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız. 
Katlar arası max.bekleme süresi :  Arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız. 
 
 
 
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.  
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HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI :  Yeni çelik (kuru koşullarda) : Sa 2½ derecesinde aşındırıcı raspa (ISO 8501-1:2007) 

tavsiye edilir. Rugotest No.3 BN 10 veya ISO Comparator, ROUGH MEDIUM (G) 
derecesinde yüzey profili. Yağ, kir ve gresi uygun bir deterjanla temizleyin. Aşındırıcı 
raspadan önce tuz ve diğer kirlilikleri (yüksek basınçlı) tatlı su ile temizleyin. 

 Bakım : Yağ, kir ve gresi uygun bir deterjanla temizleyin. Tuz ve diğer kirlilikleri (yüksek 
basınçlı) tatlı su ile temizleyin. Tüm pas ve gevşek yüzey tabakaları ıslak veya kuru 
aşındırıcı raspa ile veya küçük alanlar için el aletleri ile temizlenmelidir. Köşeleri sağlam 
boyaya ulaşıncaya kadar yuvarlatın. Sulu aşındırıcı raspadan sonra yüzeyi sıcak su ile 
yıkayın (buhar temizliği). Yüzey kurumaya başladığında çelik yüzey görünen spot 
bölgelere istenilen toplam film kalınlığına kadar yoklama yapın. 

 
UYGULAMA ŞARTLARI: HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870, 5 ºC/41ºF 'ye kadar olan sıcaklıklarda 

uygulanabilir ve kürlenebilir. Boyanın kendi sıcaklığının 15 ºC/59ºF veya üzerinde olması 
gerekir. En iyi sonuç boya sıcaklığının 20-30 ºC/68-86ºF olduğu durumlarda alınır. 
Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma sırasında havalandırma yapılması gerekir.  

ÖNCEKİ KAT :   Yok. Eğer bir raspa astarı istenirse HEMPADUR 15590 kullanın. 
 
SONRAKİ KAT :   Yok veya spesifikasyona göre. 
UYARILAR : 
Hava koşulları/servis sıcaklıkları: Epoksi boyaların doğal yapısından kaynaklanan yüksek sıcaklıklarda mekanik hasarlara 

ve kimyasal maddelere daha az dayanıklı olma ve tebeşirlenmeye maruz kalma özelliği 
bu ürün için de geçerlidir. 

Renk : Açık renklerde güneş ışığına maruz kaldıklarında sararma, sıcağa maruz kaldıklarında 
ise kararma görülebilir.  

Servis sıcaklıkları : Anlık en yüksek su sıcaklığı 80 º C/176ºF. 
Erken Suya Maruz Kalma :            20 ºC’de 4 saat boyunca kurumaya bırakılmış ürün suya maruz bırakılabilir.Kürlenme su 

içerisinde de devam edecektir. Erken suya maruz kalma ürünün renginin solmasına 
sebebiyet verebilir ancak bu durum ürünün koruma performansını etkilemez. 

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 350-500 mikrondur. 

Uygulama ekipman : Standard havasız ağır hizmet sprey pompası: 
Pompa sıkıştırma oranı : min. 45:1 (aşağıdaki Not bölümüne bakınız.) 
Çıkış hacmi :  min. 12 litre/dakika (teorik olarak) 
Sprey hortumları  max. 15 metre , iç çapı  3/8”  
   max. 3 metre, iç çapı  ¼”  
Not : Daha uzun sprey hortumuna ihtiyaç varsa, 50 metreye kadar (½ iç çapında) 
hortum eklenebilir. Pompa sıkıştırma oranı 60:1 veya daha yüksek olabilir ancak yüksek 
pompa çıkış hacmi korunmalıdır. Daha büyük sprey nozulları kullanmak için daha büyük 
pompalar gerekir 
Reversible (kelebek) nozul kullanılması önerilir. 
Filtre:Surge tankı filtresi ve nozul ucundaki filtre çıkarılmalıdır. 

Katlararası bekleme süresi : Katlararası maksimum bekleme süresi (20 ºC/ 68ºF’de) boyanacak yüzeyin kullanım 
sırasında  maruz kalacağı koşullara bağlıdır. (HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 
35870) 

Sonraki kat                    Minimum                      Maksimum 

      Atmosferik         Atmosferik  

 Orta  
korozif  
ortam 

Yüksek  
Korozif  
ortam 

Sualtı/ 
Toprakaltı 

Orta  
Korozif 
ortam 

Yüksek  
Korozif  
ortam 

Sualtı/ 
Toprakaltı 

HEMPATHANE 4 saat 6 saat Uygun değil 10 gün 3 gün Uygun değil 

HEMPADUR 6 saat 8 saat 16 saat 60 gün 30 gün 30 gün 

 Katlararası maksimum bekleme süresi geçirilirse,yapışmayı kuvvetlendirmek için yüzeyin 
pürüzlendirilmesi gereklidir. 

Not :    HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870 sadece profesyonel kullanım içindir 
 
YAYINLAYAN :                 HEMPEL A/S  – 3587019990CR003 
 
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. 


