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    Ürün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  Föyü    

Ürün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi Föyü    

              HEMPEL’S BOAT RUBBING LIQUID 67371 
            

                        
ÜRÜN TANIMI :  HEMPEL’S BOAT RUBBING LIQUID 67371 su ve solvent emülsiyonu bazlı 

ağır hizmet parlatıcısıdır. Makina veya elle parlatma için uygundur. Silikon veya 
parafin içermez.    

 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: Boyalı veya vernikli yüzeylerin yanısıra fiberin ovalanmasında ve 

parlatılmasında kullanılır. Yüzeydeki kir, iz , toz, düzensizlik ve ufak çıkıntıların 
ve okside olmuş kısımların temizlenmesi için mükemmeldir.  

 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     09990 
Parlama noktası :    >80ºC         
Özgül ağırlık :    1.1 kg/litre 
Dokunma kuruması :   10 dakika 20ºC’de (UYARILAR bölümüne bakınız.) 
     20 dakika 10ºC’de (UYARILAR bölümüne bakınız.) 
 

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. 

 
YÜZEY HAZIRLIĞI : Yüzeydeki kirlilikleri HEMPEL’S BOAT SHAMPOO 67282 ile temizledikten 

sonra tatlı su ile yıkayın. Kurumasını bekleyin. 
      
 
UYGULAMA ŞARTLARI:   Jel-kot yüzeyler : 

Temiz ve kuru bir bez kullanarak yüzeyi HEMPEL’ BOAT RUBBING LIQUID 
67371 ile doyurun ve kuruyuncaya kadar ovalayın. Temiz bir bezle silerek 
temizleyin. HEMPEL’S CUSTOMER MARINE POLISH 67441 ile tamamlayın. 

     Boyanmış yüzeyler (HEMPEL’S POLY BEST 55551) 
En az 3 ay önce uygulama yapılmış yüzeylerde çalışın. 1200 no ile hafifçe sulu 
zımpara yapın ve HEMPEL’S BOAT RUBBING LIQUID 67371 ve HEMPEL’S 
CUSTOMER MARINE POLISH 67441 ile ovalayın. Yüzeyi parlatıcının hiç bir 
kalıntısı kalmayacak şekilde iyice parlatın. 

 
UYARILAR : Yüzey sıcaklığı 5ºC, tercihan 15ºC üzerinde olmalıdır. Direkt gün ışığında 

uygulamayın. 
 Makina ile yapılan parlatma için önerilen hız yaklaşık 2100 rpm'dir. 
 
Not :     Bu Ürün Bilgi Föyü’ nde verilen bilgiler ticari kullanım içindir.  
  
 
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.  

 
YAYINLAYAN :  HEMPEL A/S– 6737109990 
 
 
 
 
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. 


