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    Ürün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  Föyü    

ÜÜÜÜrrrrüüüünnnn    BBBBiiii llllggggiiii     FFFFööööyyyyüüüü    

        HEMPEL’S ENAMEL 53PT1 
       

ÜRÜN TANIMI :    HEMPEL’S ENAMEL 53PT1, çok hızlı kuruyan stiren modifiyeli alkid enamel            
                                                                       boyadır.  
 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: Orta dereceli korozif ortamlarda yapısal çeliğin korunması için kullanılan sonkat 

boyadır.  
 
SERVİS SICAKLIĞI: Maksimum, kuru : 100 ºC  
 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     Beyaz / 1000*      
Parlaklık :    Yarı parlak    
Hacimce katı madde, % :    % 39     
Teorik boyama alanı :   13,0 m2/litre (30 mikron uygulandığında)  
Parlama noktası :    4ºC     
Özgül ağırlık :    1.2 kg/litre    
Dokunma kuruması :    15 dakika (20ºC de)   
Raf ömrü :    “Açıklayıcı Notlar” bölümüne bakınız. 
UOM :     590 g/lt 

*Diğer renkler mevcuttur. 
 

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: 
   
Uygulama yöntemleri :   Havasız sprey  Havalı sprey  Fırça   
Tiner (max.hacimce) :   08080 (%5)  08080 (%10)  08080 (%5) 
Nozul(meme) çapı, inç :   .018” 
Nozul(meme) basıncı :   150 bar/2900 psi 
     (Havasız sprey ile ilgili bilgiler öneridir. Uygulama şartlarına göre  
     ayarlanmalıdır.) 
Ekipmanların temizliği :   HEMPEL’S THINNER 08080 
Kuru film kalınlığı :   40 mikron 
Yaş film kalınlığı :    80 mikron, yaklaşık 
Katlar arası min.bekleme süresi :  2 saat  (20ºC) (‘UYARILAR’ bölümüne bakınız  ) 
Katlar arası max.bekleme süresi :  4 saat  (20ºC) (‘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.  

 
UYGULAMA ŞARTLARI: Boya uygulamasının profesyonelce yapılması gereklidir. Kapalı ortamlarda 

uygulama ve kuruma sırasında havalandırma yapılması gerekir. 
 
ÖNCEKİ KAT :    HEMPEL’S PRIMER 13PT1 veya spesifikasyona göre 
 
SONRAKİ KAT :    Yok 
UYARILAR:                 Sonraki kat birinci katın kurumasından sonra ve 4 saat içinde uygulanmalıdır.   

Eğer bu süre geçirilmişse sonraki katı uygulamak için en az  2 hafta bekleyin.  
Not :      HEMPEL’S ENAMEL 53PT1 sadece profesyonel kullanım içindir. 
 
YAYINLANMA TARİHİ :  Ağustos 2000 de yayınlanan bu ürün bilgi föyü Nisan 2004 tarihinde tercüme 

edilmiştir. 
HEMPEL A/S – 53PT1100000PTO001  

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. 


