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                           HEMPADUR SEALER 05990 
                   ANA KOMPONENT 05999 ve SERTLEŞTİRİCİ 95040 
 
ÜRÜN TANIMI :         HEMPADUR SEALER 05990 düşük viskoziteli, iki komponentli, iyi nüfuz eden 

epoksi verniktir.  Genellikle epoksi / poliüretan boya sistemlerinin altında 
kullanılır. 

 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: İyi temizlenmiş beton yüzeylerin pigment ihtiva eden boyalarla boyanmasından 

önce doyurulması için kullanılır. Sadece yüzeyin doyurulması için gereken 
miktarda kullanılır. Uygulama yapılacak yüzey düz-parlak olmaması önerilir. 

 Termal metalizasyon yapılmış yüzeylere sealer olarak uygulanabilir. 
 
SERVİS SICAKLIĞI: Üstüne atılacak boyanın servis sıcaklığına dayanır.  
 
KULLANIM ALANI :            İç ve dış alanlar : Yerler, duvar ve tavanlar                      
 
YÜZEYLER : Beton, taş, çimento, alçıtaşı vb. 
 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     Şeffaf/00000 
Parlaklık :    Mat (boya yüzeye tamamen nüfuz ettiğinde) 
Hacimce katı madde, % :   29 ± 1 
Teorik boyama alanı :      Yok. (Aşağıdaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız.) 
Parlama noktası :    25ºC 
Özgül ağırlık :    0.9 kg/litre    
Dokunma kuruması :    3-4 saat (20ºC de) 
Tam kürlenme :    7 gün (20ºC de) 
Uçucu organik madde :    615 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 fazlareferans bilgi için Ürün Bilgi 
                             Kataloğu’nda ayrıca yer alan "Açıklayıcı Notlar" bölümüne bakınız. 

  
UYGULAMA ÖNERİLERİ: 
Hacimce karışım oranı:   Ana komponent 05999 ve Sertleştirici 95040 
     4 birim ana komponent + 1 birim sertleştirici 
Uygulama yöntemleri :   Fırça  Havasız sprey 
Tiner (max.hacimce) :   08450 (%5) 08450(%5) 
Karışım ömrü :    8 saat (20ºC) 
Nozul(meme) çapı, inç :   0.017  - 0.021 
Nozul(meme) basıncı :   100 bar / 1450 psi 
     (Havasız sprey ile ilgili bilgiler öneridir. Uygulama şartlarına göre  
     ayarlanmalıdır.) 
Ekipmanların temizliği :   HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 
Kuru film kalınlığı :   İlgili değil   
Yaş film kalınlığı :    İlgili değil (Diğer kalınlıklar için arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız)  
Katlar arası min.bekleme süresi :  4 saat (20ºC)  
Katlar arası max.bekleme süresi :  Yok   
 
 
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 SEALER 05990 
YÜZEY HAZIRLIĞI :                              Her türlü yağ,gres, toz, yüzeyde kalmış eski boya ve diğer kirlilikler yüzeyden 

örneğin uygun bir deterjan kullanılarak kaldırılmalıdır. Bu metot aşağıda 
belirtildiği şekildedir : Yüzeyi tatlı su ile iyice yıkadıktan sonra deterjanla 
temizleyin ve sonra tekrardan yüzeyi hortum tutarak tatlı su ile temizleyin. 
Konstrüksiyona ve amaca bağlı olarak, aşındırıcı raspa, yüksek basınçlı su jeti, 
veya beton yüzeylerin işlenmesi için elektrikli el aletleri pürüzlü bir yüzey elde 
etmek ve yüzeye yapışmış kir tabakalarının veya diğer kontaminasyonların 
uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılır. Tüm toz ve gevşek yüzey 
tabakaları  temizlenmelidir. Mekanik temizliğin imkansız olduğu durumlarda 
yüzey asit ile aşındırılarak temizlenebilir. Bu amaç için yaklaşık olarak %5’lik 
nitrik veya fosforik asit çözeltisi tavsiye edilir. Not : Kuvvetli asitlerin kullanımı 
ekstra güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektirir, bu durumda güvenlik 
kurallarına uyulmasına dikkat edin.  Betona asit ile aşındırma işlemi yapılmadan 
önce kuvvetlendirici kalıpların (barların) asit korozyonuna maruz kalmasını 
engellemek için  betonun su ile doyurulması gerekmektedir. Asit yüzeye 
uygulandıktan sonra 3-4 dakika kadar bekletilir ve hemen akabinde yüzeye 
hortum tutularak tatlı su ile temizlenir. Bundan sonra yüzeyin homojen bir 
şekilde kurumasını bekleyin ve  yüzeyde oluşabilecek gevşek dış katmanları 
temizleyerek düzgün bir yüzey elde edin. Yüzeyde 6,5-8,0 arasında bir pH 
reaksiyonu meydana gelmelidir. Şayet burada belirtilen şartlar meydana 
gelmezse yöntem tekrar edilmelidir. Yüzey en az 2 gün boyunca (%65 bağıl 
nem ve 20°C’de) iyi havalandırılacak şekilde kurumaya bırakılmalıdır. Ön 
işlemin iyi olup olmadığı kuvvetli bir bıçak ile kazıyarak kontrol edilmelidir. 
Yüzeyin katı ve sert olması istenirken, bıçağın yüzeyde temiz bir çizik bırakması 
istenir.    

 Termal metalizasyon boyaları : Metal boyası uygulandıktan kısa bir süre 
sonra HEMPADUR SEALER 05990 uygulanmalıdır ve olası termal 
metalizasyon boyasından kaynaklı oluşabilecek kontaminasyonu 
engelleyebildiğinin onayı alınmalıdır. 

UYGULAMA ŞARTLARI:             Beton tam olarak kürlenmelidir, örneğin kaliteli bir çimento için 28 gün normal 
bir süreçtir, ve içerdiği nem miktarı %4’ün altında olmalıdır.  Aynı zamanda 
betonda kılcal suların ve toprakaltı suların olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
Uygulama ve kürlenme sırasında sıcaklık 10°C’nin üzerinde olmalıdır. 
Uygulama yukarıda da belirtildiği gibi kuru, tozdan, yağdan ve gresten  
arındırılmış yüzeylere yapılmalıdır. 
Yüksek emici yüzeylerin yeni bir önişleme tabi olması gerekebilir. Hiçbir şekilde 
düz-parlak yüzey oluşmamalıdır ve  HEMPADUR SEALER 05990’nın fazlalığı 
kumlama, kum raspası…gibi metotlarla temizlenmelidir. Kapalı ortamlarda 
uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırmanın  yapılması gerekir. 

SONRAKİ KAT :                 Spesifikasyona göre. 
UYARILAR :  
Uçucu Organik Madde(UOM)  
EU directive 2004/42/EC : 
 
 
 
UOM  :     Diğer renkler için lütfen Güvenlik Bilgi Föyüne bakınız 
Film kalınlıkları / tüketim :        HEMPADUR SEALER 05990 emici beton yüzeylerin doyurulmasında kullanılır. 

Uygulama doğru bir sonuç için inceltme miktarının tespiti ile başlamalıdır.  
Gerekli tiner miktarı sıcaklığa, yüzeye, betonun cinsine ve mevcut uygulama 
metoduna göre değişir. 
Dahası pratik olarak teorik boyama alanı hesap edilemez. Pratik amaçlar için 
yüzeyin pürüzlülüğüne, betonun gözenekliliğine ve uygulama metoduna bağlı 
olarak yaklaşık 10 m2’lik bir alan kaplayacağı tahmin edilmektedir. 
  

Not :     HEMPADUR SEALER 05990 sadece profesyonel kullanım içindir 
YAYINLAYAN :   HEMPEL A/S  – 0599000000CO005 
 
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. 
 

 Orjinal hali % 5 lit. tinerli hali Faz Limit I, 2007 Faz limit II, 2010 

UOM g/l        615 
 

          625           750           750 


