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    Ürün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  Föyü    

Ürün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi Föyü    

              HEMPEL’S BASIC 76111 
                                 
               
ÜRÜN TANIMI : HEMPEL’S BASIC 76111, bakır oksit bazlı geleneksel antifouling (çözünebilir 

matriks) boyadır. Suyla temasından yaklaşık 1 hafta sonra kalıcı rengine ulaşır.  
 
 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: 15 knotun altında hız yapan fiber, ahşap, kontrplak, sac ve beton teknelerde 

antifouling boya olarak. Aluminyum veya benzeri hafif alaşımlı metallerde 
kullanılmaz. Direkt temas halinde korozyon riski vardır.  
Soğuk ve ılıman sular içindir. 

 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     Siyah / 19990   Kırmızı / 50000 
Parlaklık :    Yarı mat    Yarı mat 
Hacimce katı madde, % :   51 ± 1    55 ± 1  
Teorik boyama alanı :    12.8 m2/litre – 40 mikron  13.8 m2/litre – 40 mikron 
Parlama noktası :    37ºC    37ºC 
Özgül ağırlık :    1.5 kg/litre   1.5 kg/litre  
Dokunma kuruması :    4 saat (yaklaşık - 20ºC’de)  4 saat (yaklaşık - 20ºC’de)  
     8 saat (yaklaşık - 10 ºC’de) 8 saat (yaklaşık - 10 ºC’de) 
Uçucu organik madde :   395 g/litre   365 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. 

 
UYGULAMA ÖNERİLERİ: 
Uygulama yöntemleri : Havasız sprey Fırça/Rulo (UYARILAR blm. Bakınız) 
Tiner (max.hacimce) :                                    08080 (%5) 08080 (%5) 
Nozul(meme) çapı, inç :   .018”- .023” 
Nozul(meme) basıncı :   150 bar 
     (Havasız sprey ile ilgili bilgiler öneridir. Uygulama şartlarına göre  
     ayarlanmalıdır.) 
Ekipmanların temizliği :   HEMPEL’S THINNER 08080 
Kuru film kalınlığı :   40 mikron  
Yaş film kalınlığı :    75 mikron 
Katlar arası min. bekleme süresi :  5 saat (20ºC) 
     9 saat (10ºC) 
Katlar arası maks. Bekleme süresi : Yok (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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HEMPEL’S BASIC 76111 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI :  Mevcut zehirli : HEMPEL’S PRE-CLEAN 67602 ile yağ ve gresi temizledikten 

sonra,ayrılmış(leached) olan antifouling tabakalarını temizlemek için yüksek basınçlı tatlı 
su ile yıkayın. Yüzey kuruyana kadar bekleyin. Sealer mevcut bulunan antifouling 
boyanın tipine ve durumuna bağlıdır. 

 
UYGULAMA ŞARTLARI: Yüzey tamamen temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama sadece kuru havalarda yapılmalı ve 

yoğuşmayı önlemek için yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının üzerinde olmalıdır. Uygun 
uygulama koşulları için boyanın kendi sıcaklığının 15 ºC üzerinde olması gerekir. Direkt 
güneş ışığından kaçının.  

 Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma sırasında havalandırma yapılması gerekir. 
 
ÖNCEKİ KAT : HEMPEL’S UNDERWATER PRIMER 26030, HEMPEL’S LIGHT PRIMER 45551 veya 

spesifikasyona göre 
 
 
SONRAKİ KAT :   Yok. 
 
 
UYARILAR :   Ürün ağır partiküller içerdiği için kullanmadan önce iyice karıştırın. 
    Doğru film kalınlığının uygulandığından emin olmak için minimum oranda tiner ekleyin. 

Boya kuruduğu zaman tekne denize indirilebilir. Suya indirme antifouling performansına 
zarar vermeyecek şekilde düşük sıcaklıklarda birkaç gün veya direkt güneş ışığına 
maruz kalmadı ise 2 haftaya kadar uzatılabilir. 
Servis sonrası tekrar boyamak için HEMPEL’S BASIC 76111 sağlam görünse bile 
astarlanması (örneğin HEMPEL’S UNDERWATER PRIMER 26030 ile) gerekir. 

 
Not :    Bu Ürün Bilgi Föyü’ nde verilen bilgiler ticari kullanım içindir.    
 
YAYINLAYAN :  HEMPEL A/S– 7611050000CO007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 dolayı 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. 


