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         HEMPEL’S GALVOSIL 15700 
          ANA KOMPONENT 15709 ve HEMPEL’S ZINC METAL PIGMENT  97170 
 
ÜRÜN TANIMI : HEMPEL’S GALVOSIL 15700, iki komponentli, solvent bazlı, self-curing,  

atmosferik koşullara ve aşınmaya dayanımı mükemmel olan inorganik çinko 
silikat boyadır. 

     PH 6-9 arasındaki kimyasallara karşı dayanımı çok iyidir. Havasız sprey ile 
     uygulanabilir. Spot mekanik hasarlarda katodik koruma sağlar. 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: 1. Genel amaçlı ağır hizmet pas önleyici astarı olarak kullanılır. 
     2. Orta ve ağır korozif ortamlara ve aşınmaya karşı çeliğin uzun süreli  
     korunmasında tek katlı bir kaplama olarak kullanılır. 
     3. ‘CARGO PROTECTION GUIDE’da belirtildiği şekilde tank kaplaması olarak 
     kullanılır. (SSPC-Paint 20, type 1, level 1, ISO 12944-5) 
SERVİS SICAKLIĞI :   *Kuru ortamlarda; 500ºC’a kadar olan sürekli sıcaklıklarda, 
     Servis sıcaklığının 400ºC’nin üzerinde olduğu durumlarda HEMPEL’S SILICON 
     ALUMINIUM 56910 uygulanması yararlıdır. 
     *Sıcaklığın periyodik olarak artıp azaldığı yüzeylerde sıcaklık 400ºC’nin altında 
     olmalıdır.  
     *Nemli ortamlar için arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız. 
SERTİFİKALAR / ONAYLAR : FDA’ya göre düşük gradientli yağlar ve normal yağların gereksinimlerine 

uygunluğu Scientific&Technical Services tarafından sertifikalandırılımıştır.  
     ASTM A-490 Class ‘B’ ye uygunluk sertifikası vardır. 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     Metalik gri/19840  
Parlaklık :    Mat 
Hacim katı madde, % :   64 ± 1  
Teorik boyama alanı :   12.8 m2/litre (50 mikron uygulandığında) 
Parlama noktası :         14ºC 
Özgül ağırlık :    2.65 kg/litre  
Dokunma kuruması :    30 dakika (yaklaşık olarak - 20ºC de) 
Tam kürlenme :    16 saat (20ºC de - % 75 bağıl nemde) 
Uçucu organik madde :    434 g/litre 
Raf ömrü : Üretimden itibaren 15709 sıvı komponent için 6 ay, 97170 çinko metal pigment 

kürleyici için 3 yıl (kapalı konteynerlerde tutulduğunda) (25ºC de) 
Raf ömrü depolama sıcaklık derecesine bağlıdır. 25ºC den yüksek derecede

   ömrü kısalır. 40ºC’nin üstünde saklamayınız. Sıvı komponent jelleşmişse ya da        
İki komponent karıştırıldığında jelleşme meydana geliyorsa ürünün raf ömrü 

   dolmuştur. 
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: 
Ağırlıkça karışım oranı :    Sıvı 15709 ve Çinko Toz 97170 
     3.1 birim sıvı + 6.9 birim çinko toz  
     (Hacimce karıştırma için arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız.) 
Uygulama yöntemleri :   Havasız sprey Havalı sprey Fırça(kestirme/rotüş) 
Tiner (max.hacimce) :   08700 (%30) 08700 (%50) 08700 (%10) 
Karışım ömrü :    4 saat (20ºC) 
Nozul(meme) çapı, inç :   0.019 - 0.023 
Nozul(meme) basıncı :   100 bar/1500 psi 
     (Havasız sprey ile ilgili bilgiler öneridir. Uygulama şartlarına göre  
     ayarlanmalıdır.) 
Ekipmanların temizliği :   THINNER 08700 
Kuru film kalınlığı :   50 mikron (Diğer kalınlıklar için arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümüne bakınız.) 
Yaş film kalınlığı :    75 mikron  
Katlar arası min.bekleme süresi :  Tamamen kürlendiğinde (Arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümünü inceleyiniz.) 
Katlar arası max.bekleme süresi :  Yok. (Arka sayfadaki ‘UYARILAR’ bölümünü inceleyiniz.) 
 

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 GALVOSIL 15700 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI :  Yağ, kir ve gresi uygun bir deterjanla temizleyin. Tuz ve diğer kirlilikleri (yüksek basınçlı) 

tatlı su ile temizleyin. Yüzey profili Rugotest 3, BN10a, Keane-Tator Comparator, min. 
3.0 G/S’e göre veya ISO Comparator Rough MEDIUM (G) olacak şekilde minimum  
Sa 2 ½ derecesinde grit raspası. Orta derecede korozyona maruz kalacak ve uzun 
koruma süreleri beklenmeyen yeni çelikler için yüzey hazırlığı olacak SSPC-SP 6 yeterli 
olabilir. Kargo tanklarında uygulamadan önce "Uygulama Talimatları"na ve "Boya 
Spesifikasyonu"na bakınız. 

 
UYGULAMA ŞARTLARI: Yüzey tamamen temiz ve kuru olmalı ve yoğuşmayı önlemek için yüzey sıcaklığı 

çiğlenme noktasının üzerinde olmalıdır. Yüzey sıcaklığı  0 º C'la 40 ºC arasında 
olmalıdır. Dışarıdan müdahale olmadan kürlenme için nem minimum %65 olmalıdır. 
Daha fazla bilgi için “UYGULAMA TALİMATLARI”na bakınız.  

 
 
SONRAKİ KAT : Tank kaplaması olarak: kullanıldığında üzerine başka tipte boya uygulanmaz. Diğer 

durumlarda spesifikasyona göre. 
 
UYARILAR :   Sertifikalar ürünün daha önceki kodu olan 1570 adına alınmıştır. 
Servis sıcaklıkları : Yüksek sıcaklığa sahip izolasyon altı yüzeylerin korozyona karşı korunmasında 

kullanılacaksa, sıcaklığın azaldığı dönemlerde izolasyon altına nemin girmemesi 
gerekmektedir. Bunun nedeni  sıcaklık yükseldiğinde "ıslak korozyonu" önlemektir. 

 Islak servis sıcaklığı: Tuzlu olmayan suda maksimum 60 º C. 
 Servis sıcaklığı, diğer sıvılar: "Cargo protection Guide"’a bakınız. 
 Bir aydan daha az bir süre için serviste olan tanklarda sıcak deniz suyu ile yıkama veya 

(düşük basınçlı) buhar temizliği yapılmamalıdır. İzin verilen sıcaklıklar için HEMPEL'e 
danışınız. 

Film kalınlıkları : Ağır koşullara dayanıklı bir sonkat ile boyanması halinde kuru film kalınlığı olarak  
50-80 mikron önerilir. Ugulamadan önce "UYGULAMA TALİMATLARI"na bakınız. Son 
kat uygulanmadan uzun süreli koruma istendiğinde kuru film kalınlığı olarak 75 mikron 
önerilir. Tanklarda önerilen kuru film kalınlığı 100 mikrondur, ancak 125 mikronda 
uygulanabilir.  
Yüksek servis sıcaklığı : Çatlamaları önlemek için kuru film kalınlığı maksimum 40-50 
mikronda tutulmalıdır,bu özellikle ani sıcaklık değişimlerine maruz kalan servis koşulları 
için geçerlidir.  
(Kuru film kalınlıkları aralığında ISO 19840’da pürüzlü yüzeyler için verilen düzeltme 
faktörleri dikkate alınmamıştır.) 

Karıştırma : Komponentlerin hacimce karıştırılması: 7.4 birim sıvı 15709'u tenekeye koyun üzerine 
toplam hacim 10.0 birim olana kadar çinko tozu 97170 ekleyin. 

İnceltme : Yüksek sıcaklıklardaki uygulamalarda kullanılmak üzere özel bir tiner mevcuttur. 
Katlararası bekleme süresi : Katlararası bekleme süresi büyük ölçüde sıcaklık ve neme bağlıdır. Standard 

koşullardan sapmalar kürlenme süresini artırır veya azaltır.  
 0 º C ve min. % 75 bağıl nem : 3 gün 
 10 º C ve min. % 75 bağıl nem : 36 saat 
 20 º C ve min. % 75 bağıl nem : 16 saat 'den sonra tam kürlenme elde edilecektir. 
 (Donma derecesinin altında kürlenme reaksiyonu çok yavaş bir hızda devam eder.) 

Daha fazla bilgi için HEMPEL’e danışınız.  
Kürlenme, kargo tankları : Tanklar kullanıma alınmadan önce ,boya sistemi tamamen kürlenmiş olmalıdır. Tankların 

normal ortam sıcaklığında ,düşük basınçlı  (tatlı) su ile 2-3 kez yıkanması önerilir. 
Tankları yıkama aralarında ıslak bırakın. Daha fazla bilgi için "UYGULAMA 
TALİMATLARI"na bakınız. 

Not :    HEMPEL’S GALVOSIL 15700  sadece profesyonel kullanım içindir 
YAYINLAYAN :    HEMPEL A/S  – 1570019840C0029 
 
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 dolaylı 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. 
 


