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    Ürün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  Föyü    

Ürün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi Föyü    

          HEMPEL’S EPOXY FILLER 35250 
                ANA KOMPONENT 35259 ve SERTLEŞTİRİCİ 95250
         
ÜRÜN TANIMI :    HEMPEL’S EPOXY FILLER 35250, iki komponentli, solventsiz, tam olarak 
     kürlendiğinde su, alifatik hidrokarbonlar ve benzerlerine karşı dayanıklı epoksi 
     macundur. 
 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI :     1. Metal, fiberglas, ahşap, beton ve diğer sert maddeler için macun olarak. 

Geniş özellikle düzgün yüzeyler için uygundur. 
2. Kömür gemileri, gemi pervaneleri boşlukların doldurulmasında ve kaynakdan 
meydana gelebilecek küçük pinhollerin doldurulmasında. 

     3. Fiberglass teknelerin osmoz tamirinde kullanılır. 
 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     Açık gri / 19810 
Parlaklık :    Yarı parlak 
Hacimce katı madde, % :   100 
Parlama noktası :    92ºC 
Özgül ağırlık :    1.6 kg/litre    
Dokunma kuruması :    8 saat (yaklaşık olarak - 20ºC’de)  
     18 saat (yaklaşık olarak -10ºC’de)  
     16 saat (yaklaşık olarak - 20ºC’de) 
     36 saat (yaklaşık olarak - 10ºC’de) 
Tamamen kürlenme :   5 gün 20ºC’de – 12 gün 10 ºC’de 

 
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: 
35250 için hacimce karışım oranı : Ana komponent 35259 : Sertleştirici 95250 
     1 birim ana komponent + 1 birim sertleştirici 
Uygulama yöntemleri :   Macun spatulası veya benzeri 
Tiner (max.hacimce) :   Tiner eklemeyiniz. 
Karışım ömrü :    1 saat (20ºC) – 2 saat (10ºC)  
Ekipmanların temizliği :   HEMPEL’S DEGREASER 99611 veya HEMPEL’S THINNER 08450 
Katlar arası min.bekleme süresi :  8 saat (20ºC)  
     18 saat (10ºC) 
Katlar arası max.bekleme süresi :  24 saat (20ºC) (Arka sayfadaki UYARILAR bölümüne bakınız.) 
     54 saat (10ºC) (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 EPOXY FILLER 35250 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI :  Metal : HEMPEL’S PRE-CLEAN 67602 ile yağ ve gresi temizledikten sonra yüksek 

basınçlı tatlı su ile yıkayın. Yüzeyin ve malzemenin durumuna göre aşındırıcı raspa, 
mekanik alet temizliği veya kumlama yapılır.Gözenekli çeliğe aşındırıcı temizlik ve/veya 
yüksek devirli motorla taşlama yapılmalıdır. Keskin köşeler yuvarlatılmalıdır. Son olarak 
uygulama yapılacak bölge THINNER 0845 ile temizlenir.HEMPEL’S LIGHT PRIMER 
45551 gibi bir ürünle ince bir kat olacak şekilde astarlama yapılabilir.  

    Beton : HEMPADUR SEALER 599’un ürün bilgi föyüne bakınız. 
 
 
UYGULAMA ŞARTLARI : Uygulama ve kürlenme sırasında sıcaklık  5º C'ın üzerinde olmalıdır. Aynı zamanda 

uygulama yapılacak olan yüzeyinde sıcaklığı bu limitin üzerinde olmalıdır. Yüzey 
tamamen temiz ve kuru olmalı ve yoğuşmayı önlemek için yüzey sıcaklığı çiğlenme 
noktasının üzerinde olmalıdır. 

 
 
 
SONRAKİ KAT :   HEMPEL’S LIGHT PRIMER 45551 veya spesifikasyona göre. 

HEMPEL’S POLYBEST 55551 gibi yüksek parlaklığa sahip ürünlerin HEMPEL’S 
EPOXY FİLLER 35250 adlı ürünün üzerinde direk olarak uygulanmamalıdır. 

 
 
UYARILAR : Macun kullanıma hazır hale gelinceye kadar (açık yeşil bir renk elde edinceye kadar) iki 

komponent ( açık kırmızı ana komponent ve yeşil sertleştirici) iyice karıştırılır.  
    Kullanacağınız ürün kadar komponentleri karıştırın. 
    Macunda parmak izi kurumasına kadar şekillendirme yapılabilir.   

Katlararası bekleme süresi aşıldığında katlararası yapışmayı sağlamak için yüzeyde 
pürüzlendirme yapılmalıdır.  
Sonraki kat olarak HEMPEL’S LIGHT PRIMER 45551 uygulanacaksa maksimum 
katlararası bekleme süresi 20ºC’de 30 gün, 10ºC de ise 60 gündür. 

 
 
Not :    Bu Ürün Bilgi Föyü’ nde verilen bilgiler ticari kullanım içindir.    
 
 
YAYINLAYAN :    HEMPEL  A/S – 3525019810CO007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
   
 


