
Uygulama Talimatları 
 
 
Ürün tanıtımı için ürün bilgi formlarına başvurun. 

 
 

                                                                       HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490 / 

                                       HEMPADUR SPRAY-GUARD 35493 
                    Yüksek sıcaklıklar: SERTLEŞTİRİCİ 95690 ANA KOMPONENT 35490 

      Orta sıcaklıklar: SERTLEŞTİRİCİ 95790 ile ANA KOMPONENT 35493 

 
Kapsam: Bu uygulama talimatları HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490/35493 ile bağlantılı 

olarak yüzey hazırlığı ve uygulamayı kapsamaktadır.  

Yüzey hazırlığı: Çelik: Kalın tabakalar halindeki yüzeyler raspa öncesinde tercihen mekanik olarak 
(örneğin çekiç ile) temizlenebilir.  

 Kaba kaynaklar ve keskin kenarlar raspa öncesinde taşlanmalı ve yuvarlatılmalıdır. 
Kaynak sıçrakları temizlenmelidir.  

 Çeliğin raspasından önce, yağ, gres ve diğer kirlilikleri uygun deterjan ile 
temizleyip ardından (yüksek basınçlı) tatlı su ile yıkayın. Diğer kimyasal kirler 
nötralize edilmeli ve/veya yıkanmalıdır.  

 Yeni kaynak dikişlerindeki alkali kalıntıları tatlı su ile temizlenmelidir.  

 Korunacak tüm çelik yüzeyler, en az “yaklaşık beyaz metal”, Sa 2½, ISO 8501-
1:2007 olacak şekilde grit raspası yapılmalıdır.  

 Çok ağır servis şartları için, “beyaz metal”, Sa 3, ISO 8501-4-2007 grit raspası 
gerekli olabilir.  

Gerekli olan en düşük yüzey profili Rz = 100 mikron karşılığı olarak Rugotest No.3 
BN 11, Keane-Tator Comparator 5,5 G/S ya da ISO Comparator Coarse (G)’dir. 
Bu profil keskin, açılı aşındırıcılar ile elde edilir.  

Raspalanan tüm yüzeyler boya öncesinde toz, aşındırıcı vs.den arındırılmalıdır. 
Spesifikasyona göre raspa astarı olarak HEMPADUR 15590 kullanılabilir.  

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, mukavemet 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. Artarsa 
temizlenmelidir (Ayrıca HEMPADUR SEALER 05990 Ürün Bilgi Formu’na bakın). 

Uygulama Ekipmanı: HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490-35493 uygulaması için aşağıdaki pompalar 
tavsiye edilmiştir.   

 Geniş çaplı işler için: 

 a.  Vidalı pompa tipi, dikey yerleştirilmiş, örneğin: 
  PUTZMEISTER SPRAY BOY II 
  Model no. 20975.005 (havalı) 
  Vidalı pompa, elektrikli ya da havalı. Pompa muhafazası D 4 1/2, Art. 70829004 
  Mantel malzeme, benzene dayanıklı, Neopren, 70827006.  
  En iyi çalışma sıcaklıkları 10oC/50oF ve 30oC/86oF arasında.  
 
 b.  Hortum pompa (“Carrousel” pompa), örneğin: 

 BREDEL Hortum Pompa tip SP 40. Pompa hortumu 40 mm çap, tercihen 
sentetik kauçuk. Elektrikli ya da havalı. Motor gücü örneğin 1,5 kW, çıkış hızı 7-
55 rpm olacak şekilde dişli donanım.  

  En iyi çalışma sıcaklıkları 10oC/50oF ve 30oC/86oF arasında.  
 
 c.  Piston pompa, depolu tip, örneğin: 
  GROVER MFG CORP. Model 473 TSD 
  Değiştirilmiş, ayrı piston pompa 10:1 (7,5:1 de kullanılabilir).  
  En iyi çalışma sıcaklığı 20oC/68oF üzeri.  
 
 Geniş çaplı işler ile beraber küçük işler için: 

 d.  GRACO President, Değiştirilmiş Model 225-841, 10:1 Piston Pompa. 
  
 Tamir ve küçük yapılar için: 

 e. PUTZMEISTER QUICK SPRAY. 
      Graco el beslemeli tabancası 
  
 Not: Diğer beslemeli  tabancaları kullanabilir.  
  
 Sprey tabancaları: 
 Maksin A/B Tumac, İsveç’ten küresel valfli tabancalar 
  
 No. 04131.001, Putzmeister, Batı Almanya 
  
 Seri 22517, Grover Texas 
 
 Nozul Çapı: 
 Şartlara bağlı olarak 3-7 mm 
 
 Malzeme hortumu 
 İç astarlı hortum tavsiye edilir, örneğn Uniroyal Mamili SAE 16CR 1T 3434. 15 

metre/50 feet’e kadar uzunluk.  
 Piston pompaları için en fazla 10 metre/35 feet. 
 Hortum pompalar için en fazla 20 metre/70 feet. 
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 Karıştırma makinesi: 
 Büyük işler için karıştırma makinesi kullanılması tavsiye edilir, örneğin: 
 PENNINE G5 Mixer, PENNINE Industrial Equipment Ltd., İngiltere.  
 
 Not: Yukarıdakinden farklı diğer sprey ve karıştırma ekipmanları da kullanılabilir.  
 
 İnceltmeyin. 
  
 Mala ile uygulama mümkündür, ancak küçük yatay alanlar için uygundur. 10mm 

açıklığı olan, geniş aralıklı bir mala kullanarak yeterli film kalınlığının 
sağlandığından emin olun. THINNER 08080’a batırılmış düz bir spatula ile 
düzeltin. Spatula ile sabit bir basınç uygulayın. Son olarak eğer dokulu bir yüzey 
gerekiyorsa, yaş boyanın üzerinden THINNER 08080’e batırılmış dokulu rulo ile 
geçilir.  

 
Karıştırma: HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490/35493 iki bileşenli olarak gelir: 
 ANA KOMPONENT 35499 ve SERTLEŞTİRİCİ 95690  20oC/68oF üstü sıcaklılarda  
  ANA KOMPONENT 35499 ve SERTLEŞTİRİCİ 95790  10oC/50oF ve 20oC/68oF 

arası sıcaklırarda kullanılır. 
  
 ANA  KOMPONENTİ birkaç dakika boyunca güçlü bir mekanik mikser ile karıştırın. 

Küçük tenekenin içeriğini, SERTLEŞTİRİCİYİ , büyük tenekeye boşaltın ve tekrar 
karıştırın. Küçük tenekedeki kalıntıyı asgariye indirin.  

  
 Tüm malzemenin karışıma eşit olarak dağılmasının sağlanmasından sonra 

HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490/35493 uygulama için hazırdır.  
 
 Eğer temin edilen miktardan daha küçük bir bölüm hazırlanması gerekirse, 

bölünmeden önce ANA KOMPONENT  ve SERTLEŞTİRİCİ  ayrı ayrı 
karıştırılarak tamamen homojen hale getirilmeleri için son derece özen 
gösterilmelidir.  

 
 Karışım oranları: 
  
 “Orta sıcaklıklar”, 35493: 
 ANA KOMPONENT  HEMPADUR SPRAY-GUARD 35499: ağırlık olarak 10,7 ölçü, 

veya hacmen 5,7 ölçü 
 SERTLEŞTİRİCİ 95790: ağırlık olarak 1,0 ölçü veya hacmen 1,0 ölçü 
 
 “Yüksek sıcaklıklar”, 35490: 
 ANA KOMPONENT  HEMPADUR SPRAY-GUARD 35499: ağırlık olarak 11,5 ölçü, 

veya hacmen 5,6 ölçü 
 SERTLEŞTİRİCİ 95690: ağırlık olarak 1,0 ölçü veya hacmen 1,0 ölçü 
 
Karışım ömrü:  SERTLEŞTİRİCİ 95690   SERTLEŞTİRİCİ 95790 
 30oC/86oF’de: 30 dakika  20oC/68oF’de: 30 dakika 
 25oC/77oF’de: 45 dakika  15oC/59oF’de: 45 dakika 
 20oC/68oF’de: 1 saat   10oC/50oF’de: 1 saat  
  
 Ortam sıcaklıkta karışım ömrü içersinde kullanılabilecek olandan fazla malzeme 

karıştırmayın. Sıcak iklimde, kullanımdan hemen önce sadece bir set karıştırılması 
tavsiye edilir.  

 
Prosedür: Vidalı ve hortum tip pompa: 
 Pompayı HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 ile yıkayın.  
 Pompayı boşaltın. Karıştırın ve pompa deposuna HEMPADUR SPRAY-GUARD 

35490 ya da 35493 ekleyin.  
 
 Nozul çapı: Yaklaşık 5mm, hava basıncı 4-6 bar / 60-90 psi. 
 
 Basınç, hava ile çalışan makine, vidalı tip pompa: 
 Hava motoru: 1,5-2 bar / 20-30 psi. 
 
 Tabanca ile yüzey arasındaki en iyi mesafe: 25-50 cm / 1-2 feet. 
 
 HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490 ya da 35493 doldurmadan önce tank önceki 

karışımdan tamamen arındırılmış olmalıdır.  
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 Malzemenin tabanca hava odasına sıkışmasını engellemek için, pompayı 
çalıştırmadan önce püskürtme havasını açın.  

 Piston pompa: 
 Pompayı ve hortumu HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 ile yıkayın.  
 Alttaki küresel valfi açarak HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610’u pompadan 

boşaltın. HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490 ya da 35493 karıştırın ve pompaya 
yükleyin.  

  
 Nozul çapı: Yaklaşık 7 mm. 
 
 Hava basıncı: 
 Nozul: 3-6 bar / 45-90 psi 
 Giriş, 10:1 pompa: 1,5-4 bar / 20-60 psi 
 Spreylemeden önce gevşetme valfini biraz açın.  
 
 Tabanca ile yüzey arasındaki en iyi mesafe: 25-40 cm / 1-1,5 foot. 
 
Sprey uygulamasının durması:  Spreyin kısa süreli duraklamalarında bile tabanca ve pompanın aynı anda 

durdurularak hortumda ve tabancada boya oluşumunun engellenmesi önemlidir. 
Bu amaç için otomatik araçlar bir çok ekipman için standart olarak teslim edilebilir.  

 Eğer nozul tıkanırsa, aşağıdaki prosedür zorunludur: 

• Başlık ve nozulu söküp ayrı ayrı temizleyin. 

• Malzemeyi eşit basınçta döndürün (malzeme hortumundaki basıncı 
yükseltmeyin). 

Yaş film kalınlığının kontrolü: Uygulanan boyanın film kalınlığı, uygulamadan hemen sonra bu kalınlık aralığı için 
uygun olan bir yaş film kalınlığı göstergesi ile ölçülmelidir (ölçek: 1-5 mm) 

Bundan başka, boyanan alan ile ilgili olarak harcam miktarı düzenli olarak kontrol 
edilir. Teorik olarak, 2,5 mm film kalınlığı metrekarede 2,5 litre HEMPADUR 
SPRAY-GUARD 35490 ya da 35493 harcamına karşılık gelir.  

Kalınlık yetersiz olduğunda ve uygun olmayan film oluşumu durumunda, ilave 
malzeme uygulaması yapılmalıdır.  

Ekipman kalibrasyonu: Sürekli, problemsiz operasyon için ekipmanın tamamen temizlenmesi son 
derece önemlidir.   

 Uygulama sırasında: 
 Tankın yan yüzeylerini düzenli olarak kazıyarak “eski” malzemeleyi temizleyin.  

 Uygulama sonrasında: 
 Uygulamayı tamamladıktan hemen sonra, HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490 / 

35493’ün kumlu kalıntılarını dışarı atarak donanımlar, nozul, piston, vs. etrafında 
yerleşmesini engellemek için, ekipmandan yüksek viskozitede yağlama yağı 
pompalayın. Ardından pompa, hortum ve varsa gevşetme valfini HEMPEL’S TOOL 
CLEANER 99610 ile yıkayın.  

 Başlık ve nozulu tabancadan sökün ve sistemim en yüksek hızda yıkayın.  
 Temizlemeyi kolaylaştırmak için malzeme hortumuna bir sünger yerleştirin ve 

hortum boyunca birkaç kez pompalayın. Malzeme hortumunun astarlı olmaması 
durumunda, hortumun kurumasını engellemek üzere yüksek viskozitede yağlama 
yağı ile durulayın. Yukarıda bahsi geçen önlemler alınmadığı taktirde, daha sonraki 
çalıştırmalarda problemler yaşanması riski vardır.  

 
 Pompa muhafazasını çıkartın ve tamamen temiz olmasını sağlayın. Çamur tipi 

makinede vidayı yağlayın. Temizlik sonrasında pompayı sökülü halde bırakın.  

 Pistonlu pompa tipleri için, HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490 / 35493, 
contalarda  çok daha fazla aşınmaya sebep olacaktır, bu yüzden ilave bir setin 
daima hazır bulundurulması gerekir . 
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Kuru film kontrolü: Kuru film, devamsızlıklar ve doğru en düşük kalınlıklar için 12 KV’de çalışan 
Yüksek Voltaj Detektörü ile kontrol edilir. Bu kontroller HEMPADUR SPRAY-
GUARD 35490 üzerinde SERTLEŞTİRİCİ 95690 ile 20oC/68oF’de en az 24 saat 
süreyle kürlendikten sonra, HEMPADUR SPRAY-GUARD 35493 üzerinde 
SERTLEŞTİRİCİ 95790 ile 10oC/50oF’de en az 24 saat süreyle kürlendikten sonra 
gerçekleştirilebilir.  

  
 Kıvılcım atlaması görülen devamsızlıklar ve çok düşük film kalınlığına sahip 

alanlara touch-up yapılmalıdır.  
  
Yoklama: Tamir ve yoklama için HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490 / 35493 kullanılabilir. 

Küçük noktalarda HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490 / 35493 spatula ile 
uygulanabilir. Büyük alanlarda, yukarıda anlatılan uygun yüzey hazırlığının 
ardından belirtilen film kalınlığı uygulanır.  

 
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 – 3549041690C0008 / 3549341690C0005 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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