
Uygulama Talimatları 
 
 
Ürün tanıtımı için ürün bilgi föylerine başvurunuz. 
 
 

HEMPAXANE CLASSIC 55000 
 

CURING AGENT 98000 ile BASE 55009 
 

 
Kapsam: Bu Uygulama Talimatları HEMPAXANE CLASSIC 55000 için yüzey hazırlığı, 

uygulama ekipmanı ve uygulama detaylarını kapsamaktadır.  

Yüzey hazırlığı: Genel: HEMPAXANE CLASSIC 55000 temelde atmosferik hizmet için kombine 
ara ve son kat olarak amaçlanmıştır. Hafif atmosferik şartlar için ürün doğrudan 
metal üzerine tek kat sistem olarak uygulanabilir.  

 
 YENİ ÇELİK: 
 Ara ve / veya final kat olarak kullanıldığında, önceki astar kata uygun (GALVOSIL 

ve / veya HEMPADUR astarlar) Ürün Bilgi Formuna göre yüzey hazırlığı.  
 Self-priming kat olarak kullanıldığında, yüzey hazırlığı, yağ ve gresin uygun 

deterjan ile, tuz ve diğer kirleticilerin (yüksek basınçlı) tatlı su ile yıkanarak 
giderilmesi ve son olarak da Sa 2½  ya da spesifikasyona uygun raspadan 
oluşmalıdır.  

 
 GALVANİZLİ ÇELİK, ALUMİNYUM ve PASLANMAZ ÇELİK: 
 Yağ ve gresi uygun deterjan ile, tuz ve diğer kirleticilerin (yüksek basınçlı) tatlı su 

ile yıkayarak giderin. Metal olmayan (mineral) ve klorür içermeyen malzeme ile 
hafif bir süpürme raspa yaparak, düzgün, mat ve yoğun profilli bir yüzey oluşturun.  

 
 HEMPADUR üzerine uygulandığında: 
 Katlararası bekleme sürelerine uyulmalıdır – ilgili HEMPADUR için UYGULAMA 

TALİMATLARI’na ya da Spesifikasyon’a danışın.  
 Uygulama öncesinde epoksi yüzey temiz olmalıdır.  
 
  GALVOSIL üzerine uygulandığında: 

HEMPAXANE CLASSIC 55000, GALVOSIL kürlendiğinde uygulanabilir. ilgili 
GALVOSIL için UYGULAMA TALİMATLARI’na danışın. Yağ, gres vs.yi uygun 
deterjan ile temizleyin. Tuz ve diğer kirleri yüksek basınçlı tatlı su ile temizleyin. 
Yüksek neme maruz kaldıktan sonra, çinko tuzları, “beyaz pas”, yüksek basınçlı 
tatlı su ile birlikte eğer gerekli görülürse sert naylon fırçalar ile fırçalanarak 
temizlenmelidir. Uygulama prosedürü için ileriki sayfalara bakın.  

TAMİR VE BAKIM: 

Noktasal tamirler / birleşimler:  
Hasarlı alanları / kaynak dikişlerini mekanik temizlik ile St 2 (noktasal tamirler) ya 
da raspa ile en az Sa 2, tercihen Sa 2½ ‘a temizleyin. Gelişmiş yüzey hazırlığı, 
performansı da arttıracaktır. Kenarları düzleyin, bozulmamış alanlara doğru 
yumuşatın ve üzerine bir kat binecek şekilde bitişik sağlam HEMPAXANE 
CLASSIC 55000 boyayı pürüzlendirin. Çıplak çeliğe belirtilen astar ile yoklama 
yapın ve astarlanmış, pürüzlenmiş alan üzerine HEMPAXANE CLASSIC 55000 
uygulayın.  
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HEMPAXANE CLASSIC 55000 

Uygulama: HEMPAXANE CLASSIC 55000, yüksek katı maddeli ve özel bağlayıcılı ve yüksek 
viskoziteli bir malzeme olduğundan, uygulama sırasında özel önlemler alınmasını 
gerektirebilir.  

Sprey uygulaması: Film oluşumu / devamlılık: Bu boya malzemesi tek / birkaç kat uygulandığında, 
uygulanan her bir katta 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. Sarkma, çatlama ve solvent tutulması riski 
nedeniyle aşırı film kalınlıklarına engel olun. Boya tüketimi kontrol edilmelidir.  

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

Yaş / kuru film kalınlığı: HEMPAXANE CLASSIC 55000’in tiksotropik doğası uygulama sonrasında “dalgalı” 
bir yüzey oluşturacaktır. Kuruma ile bu hafifleyecektir ancak yaş film değerlerinin 
belirtilenden daha yüksek olmasına sebep olabilir. Bir çok durumda, yaş film 
kalınlığı değeri hesaplanandan 25 mikron daha yüksek olmalıdır. Kurumayla 
dalgalı yüzeyler daha düzgün hale geldikçe, bu ilave yaş film kalınlığı değeri 
belirtilenden daha yüksek bir boya harcamına sebep olmayacaktır.  

Film kalınlığı, inceltme: HEMPAXANE CLASSIC 55000 normal olarak 100-125 mikron olarak belirtilir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak, genellikle THINNER 08080 ile en fazla %5 inceltme 
uygundur, ancak, yüksek sıcaklıklarda uygun film oluşumunu sağlamak ve toz 
spreyini engellemek üzere ilave tiner oranı yükselir. 75 mikrona kadar kalınlık 
belirtilebilir. 100 mikron kuru film kalınlığından daha düşük film kalınlıklarında 
optimum film oluşumunu elde etmek için, THINNER 08080 ile %10-15 ilave bir 
inceltme tavsiye edilir.   

Fırça uygulaması: Doğal hayvan kılından fırça kullanın – ıslak kenar elde edin. Fırça ile 
uygulamalarda, düzgün olmayan bir boya filmi elde edilir; bu durum daha fazla kat 
uygulaması ve inceltme ile engellenebilir.  

Rulo uygulaması: Sabit hava kabarcıkları oluşumu nedeniyle genelde tavsiye edilmez. İstisnai 
durumlarda rulo kullanılabilir ancak uygulama sırasında oluşacak hava kabarcıkları 
fırça yardımıyla temizlenmelidir.  

GALVOSIL üzerine uygulama: HEMPAXANE CLASSIC 55000, tamamen kürlenmiş çinko silikat boya 
(GALVOSIL) üzerine doğrudan uygulanabilir. Çinko silikat boyalar gözenekli 
yapıdadır ve gözenekler mevcut çinko silikat uygulamasına, film kalınlığına ve 
uygulamanın üzerinden geçe süreye bağlıdır. Çinko silikat tekrar boyandığında, 
gözeneklere ve uygulama yöntemine bağlı olarak kabarcık ve balonlar meydana 
gelebilir. Kabarcık ve balonların engellenmesi / en aza indirilmesi için aşağıdaki 
yöntemler başarıyla uygulanmaktadır: 

 “Flash Coat” prosedürü: Boya sıcaklığının yaklaşık 20oC’nin üzerinde olduğu 
durumlarda: İnce, seyreltilmemiş bir kat uygulanır (flash coat) ve birkaç dakika 
sonra spesifikasyonda belirtilen film kalınlığında normal ikinci bir kat uygulama 
yapılır. Eğer boya sıcaklığı 20oC’nin altında ise, inceltme (en fazla %15 THINNER 
08080) gerekli olabilir. “Flash coat” uygulamasının düzgün tam bir kat meydana 
getirmesi beklenmez.  

 “Sealer Coat” prosedürü: HEMPAXANE CLASSIC 55000, THINNER 08080 ile 
%100 inceltilir ve çok ince bir kat uygulanır (sealer coat) – Bu kat, lekeli düzensiz 
bir görünüm verir. Mevcut GALVOSIL yüzeyinin durumuna göre bir ya da iki geçiş 
Sealer Coat uygulaması yapılmalıdır. Yaklaşık 1 saat sonra (20oC), 
spesifikasyonda belirtilen film kalınlığında normal (seyreltilmemiş) ikinci bir kat   
uygulanır.  

 Çinko silikatın mevcut durumu olaydan olaya değişiklik gösterebilir ve 
optimum sonuçların elde edilebilmesi için her iki yöntemin de denenmesi 
gerekebilir.  
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HEMPAXANE CLASSIC 55000 

 
Sıcaklığa karşılık fiziksel bilgi: Kuruma süresi ve tekrar boyama aralığı, nem ve sıcaklığa bağlı olarak değişiklik 

gösterir.  
 
 100-125 mikron kuru film kalınlığındaki HEMPAXANE CLASSIC 55000 
 

Yüzey Sıcaklığı 0oC/32oF 10oC/50oF 20oC/68oF 30oC/86oF 40oC/104oF 

Kuruma süresi (yaklaşık)* 
Kürlenme süresi (yaklaşık)** 

12 saat 
1 ay 

8 saat 
14 gün 

6 saat 
7 gün 

3 saat 
5 gün 

2 saat 
3 gün 

 
* %50 bağıl nemde ölçülmüştür, kuruma süresi kuruma sırasındaki daha düşük 

nem oranlarında artacak ve daha yüksek nem oranlarında düşecektir.  
**  Kürlenme süresi nemden bağımsızdır.  
 
 

Yüzey Sıcaklığı 0oC/32oF 10oC/50oF 20oC/68oF 30oC/86oF 40oC/104oF 

HEMPAXANE ile MİNİMUM tekrar boyama aralığı 

 12 saat 8 saat 6 saat 3 saat 2 saat 

HEMPAXANE ile MAKSİMUM tekrar boyama aralığı 

 9 ay 6 ay 90 gün 45 gün 21 gün 

 
Eğer maksimum tekrar boyama aralığı aşılırsa, katlar arası yapışmanın 
sağlanabilmesi için yüzeyin pürüzlendirilmesi gerekir.  
 

 
 
Katlararası bekleme süreleri: Epoksi boyalar (HEMPADUR) ve polisiloksan boyalar (HEMPAXANE) arasındaki 

– ve iki kat polisiloksan arasındaki tekrar boyama aralıkları dar ve iyi bir yapışma 
için kritiktir, bu nedenle dikkatle izlenmelidir.  

 Bu durum, astar ve ara katların bir yerde, son katların ise en son sahada atıldığı 
büyük projelerde boya prosedürlerinin değiştirilmesini gerektirebilir. Bu şekilde 
değiştirilen prosedürler, sadece astarın atölyede uygulanmasını ve ara ile son 
katın sahada uygulanmasını ya da ince / seyreltilmiş bir epoksi köprü katının 
sahada HEMPAXANE CLASSIC 55000 uygulamasından hemen önce 
gerçekleştirilmesini içerebilir.  

 
 

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 – 5500017380CR005 

 

 
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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