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             HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490 / 35493 
              YÜKSEK SICAKLIK: 35499 ile SERTLEŞTİRİCİ 95690 

                     ORTA SICAKLIK:  35499 ile SERTLEŞTİRİCİ 95790 
 
ÜRÜN TANIMI :    HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490/35493 solventsiz, iki komponentli, epoksi 
     boyadır. Kürlendiğinde sert, dayanıklı, iyi yapışabilir ve koruyucu bir kaplama 
     oluşturur. Spreyle tek katta min. 2,5 mm kalınlıkta uygulanabilir. 
 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: Sualtı da dahil yüksek korozif şartlara ve/veya aşınmaya maruz kalan  

splashzone, güverte gibi çelik ve beton yüzeylerde kullanılır.                       
(Renk solması olabilir.) 

                                                                       CURING AGENT 95690, 20ºC ‘nin üzerindeki sıcaklıklarda, CURING AGENT 
     95790, 10ºC-20ºC sıcaklık aralığında kullanılır. 
     NORSOK M-501 sistem no.4’e uygundur. 
 
SERVİS SICAKLIĞI (max.) :  Kuru   Su içinde ( sıcaklık gradienti olmamalı)   
     140ºC  35ºC 
     Arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız. 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     Gri-yeşil/41690  
Parlaklık :    Yarı parlak, tekstürlü 
Hacimce katı madde, % :   100  
Teorik boyama alanı :   0.4 m2/litre (2,5 mm uygulandığında) 
Parlama noktası :    >60ºC 
Özgül ağırlık :    1.9 kg/litre 
Yüzey kuruması :    Arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız. 
Dokunma kuruması :   Arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız. 
Tam kürlenme :    Arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız. 
Uçucu organik madde :    0 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 :  35490               35493 
Hacimce karışım oranı :   Ana Komponent 35499  ve            Ana komponent 35499 ve 
                                                    Sertleştirici 95690             Sertleştirici 95790 
     5.6 birim ana komponent+             5.7 ana komponent+  
     1.0 birim sertleştirici             1.0 birim sertleştirici 
     23 ana komponent + 2.0 sertleştirici           23 ana komponent + 2.15 sertleştirici    
                           (ağırlıkça)               (ağırlıkça)    
Uygulama yöntemleri :   Sprey (Dar alanlar : mala)  (Arka sayfadaki ‘UYGULAMA BİLGİLERİ’ bölümüne 
     bakınız.) 
Tiner (max.hacimce) :   Tiner eklemeyiniz.(Arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız.) 
Karışım ömrü :    Arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız. 
Tavsiye edilen ekipman :   Isıtmalı pompalı, hortum pompalı veya modifiye piston pompalı.(UYGULAMA 
     BİLGİLERİ’ne bakınız.) 
Ekipmanların temizliği :   HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 
Kuru film kalınlığı :   2.5 mm  
Yaş film kalınlığı :    2.5 mm  
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 SPRAY GUARD 35490/35493 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI :  Çelik : Kullanım alanına bağlı olarak Sa 2½ veya Sa 3 derecesinde aşındırıcı raspa tavsiye edilir. 

Rugotest No.3 BN 11, Keane-Tator Comparator 5.5 G/S veya ISO Comparator, Coarse (G) 
derecesinde yüzey profili. Yağ, kir ve gresi uygun bir deterjanla temizleyin. Raspalamadan önce tuz 
ve diğer kirlilikleri (yüksek basınçlı) tatlı su ile temizleyin. Aşındırıcı raspadan sonra yüzeyin 
aşındırıcı malzeme ve tozdan dikkatlice arındırılması gerekir. Aşındırıcı raspa yapılmış ve 
temizlenmiş yüzeylere astar olarak HEMPADUR 15590 uygulanabilir. 

 Beton : Beton üzerine çeşitli amaçlarla uygulanan kimyasal maddeleri (slip agent gibi) ve benzeri 
kirlilikleri yüksek basınçlı tatlı su ile temizleyin. Şerbet tabakasını sert, pürüzlü ve tekdüze bir  yüzey 
elde edinceye kadar, tercihan aşındırıcı raspa ile, bu mümkün değilse diğer mekanik yöntemler 
veya asit muamelesi (etching) ile temzileyin.  Yüzeye uygun bir sealer kat (örneğin HEMPADUR 
SEALER 05990 gibi) uygulayın. (Daha fazla bilgi için 05990 ürün bilgi föyüne baknız.) Yüzey 
hazırlığı ile ilgil daha fazla bilgi için 35490/35493 “UYGULAMA TALİMATLARI”na bakınız.  

UYGULAMA ŞARTLARI: Uygulama ve kürlenmenin aşağıdaki verilere göre olması için, yüzeyin temiz ve kuru olması ve 
yüzey sıcaklığının çiğlenmeyi önlemek için çiğlenme noktasının üzerinde olması gerekir. 

Kullanılan sertleştirici Sertleştirici 95690 Sertleştirici 95790 

Yüzeyin minimum uygulama sıcaklığı 20 º C 10 º C 

Kürlenmenin min.gerçekleşeceği sıcaklık 10 º C 2 º C 

Tamamen kürlenme 20 º C’de 7 gün 10 º C’de 7 gün 

Yüzey kuruluğu (ISO 1517): 20 º C’de yaklaşık 3 saat 10 º C’de yaklaşık 3 saat 

Dokunma kuruması  20 º C’de yaklaşık 8 saat 10 º C’de yaklaşık 8 saat 

Sert kuruma 20 º C’de yaklaışık 3 gün 10 º C’de yaklaışık 3 gün 

 Karıştırma işleminin sağlıklı olarak yapılabilmesi için boya sıcaklığı yaklaşık 20 º C'den az 
olmamalıdır. 

ÖNCEKİ KAT :   Yok, HEMPADUR SEALER 05990, HEMPADUR 15590, veya spesifikasyona göre 
SONRAKİ KAT : Yok, veya HEMPADUR ürünleri spesifikasyona göre. Daha "düz" bir yüzey istendiğinde 

HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751 kullanılabilir.. 
UYARILAR : 
Hava şartları/sıcaklıklar : Epoksi boyaların doğal yapısından kaynaklanan yüksek sıcaklıklarda mekanik hasarlara ve 

kimyasal maddelere daha az dayanıklı olma özelliği bu ürün içinde geçerlidir. 
Film kalınlıkları : Kullanıldığı alana ve amaca bağlı olarak önerilenden daha yüksek bir kalınlıkta uygulanabilir. 

HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490/35493'ı minimum 2.5 mm kalınlıkta uygulamak gerekir, 
daha düşük kalınlıklarda uygun bir film formasyonu oluşmaz. 

Yapışma : En iyi yapışma HEMPADUR SPRAY –GUARD 35490/35493'ın direkt olarak çelik yüzeye 
uygulanması ile elde edilir. Eğer bir raspa astarı kullanmak gerekiyorsa HEMPADUR 15590 
kullanın. 

İnceltme : Boya sisteminin yüzeye yapışmasını ve kendi içindeki kohezyonu etkileyeceği için tiner 
eklemeyin.Karışım ömrü : 

Boya sıcaklığı 30 º C 20 º C 10 º C 

95690 sertleştirici ile kürleme 30 dakika 1 saat Uygun değil 

95790 sertleştirici ile kürleme Uygun değil 30 dakika 1 saat 

Katlararası bekleme süresi : 
   
  
 
 

 
 
Katlararası bekleme sırasında yüzeyde kirlilik oluşmuşsa çok dikkatli temizleme gerekir. Tamir 
yapılan bölgenin yanında bulunan orijinal ve sağlam boyanında temizlenmesi ve pürüzlendirilmesi 
gerekir. Daha fazla bilgi için UYGULAMA TALİMATLARI na bakınız. 

Not :     HEMPADUR SPRAY GUARD 35490/35493 sadece profesyonel kullanım içindir 
YAYINLAYAN:   HEMPEL A/S – 3549041690C0007 / 3549341690C0004 
 
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. 

Yüzey sıcaklığı 30 º C 20 º C 10 º C 
95690 sertleştirici ile kürleme     Min 
                                                   Max 

4 saat 
2 hafta 

8 saat 
1 ay 

Uygun değil 
2 ay 

95790 sertleştirici ile kürleme     Min 
                                                   Max 

2 saat 
2 hafta 

4 saat 
1 ay 

8 saat 
2 ay 


