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Therna, koruyucu kaplamalar ve sanayi boyalarının güçlü, yerli 

üreticisi Kanat Boya’nın yeni markası olarak sektöre giriş yaptı. 

Therna, Kanat Boya’nın 30 yılı aşkın tecrübesi ve sektör profesyonelleri 

tarafından tescillenmiş kalitesi ile sektöre yeni bir heyecan ve 

bakış açısı katmayı hedefliyor.

Pişirme Gereçleri, Fırın Gereçleri, Küçük Ev Aletleri, Beyaz Eşya 

ve Cam boyalarını kapsayan geniş ürün yelpazesi ile farklı 

alanlarda çözümler sunan Therna, uluslararası sertifikalar ile de 

kalitesini belgelemiştir. Kanat Boya’nın onlarca uzman saha 

personelinin, 50 kişilik Ar-Ge kadrosunun, İzmir ve Osmaniye 

fabrikalarındaki yıllık 23.000 tonluk üretim kapasitesinin gücünü 

arkasına alan Therna, sadece yerel değil uluslararası alanda da 

küresel markaların ciddi rakibi olmayı hedeflemektedir. 

Hakkımızda
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PTFE Esaslı Boyalar İle Kaplanmış
Yüzeyler İçin Yapılan Testler



PTFE Esaslı Boyalar İle Kaplanmış Yüzeyler İçin Yapılan Testler

∙ Boyalı yüzeyler kaynayan suya daldırılarak 30 dakika boyunca kaynatılır.

∙ Kaynatma testi sonrasında, boya kaplı yüzey neşter/falçata yardımıyla kareleme yöntemine 
göre çizilir. 

∙ Oluşturulan karelerin üzerine yapışkan bant yapıştırılır ve bant sıkıca bastırılarak 
altında hava boşluğu kalmaması sağlanır.

∙ Serbest ucundan tutulan yapışkan bant, yüzeye dik olarak güçlü bir şekilde tek seferde çekilir.

∙ Farklı yönlerde 5 kez bu işlem tekrarlanarak (yatay, dikey ve çapraz) yapışma derecesi 
belirlenir. Yapışma derecesi ASTM D–3359 veya DIN 53151’e göre değerlendirilir. DIN 
53151’e göre GT0 (en iyi) ~ GT5 (en kötü) ,ASTM D-3359’a göre 5B (en iyi) ~ 0B (en kötü) 
olarak belirlenir. 

Kaynatma Sonrası Yapışma Testi
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GT0 / 5B

Yüzey Değer Açıklama

GT1 / 4B

GT2 / 3B

GT3 / 2B

GT4 / 1B

GT5 / 0B

Bıçağın kestiği yerler tümüyle düzgündür. Kafesin karelerinden 
hiçbiri çıkmamıştır.

Karelerin kesişme yerlerinde küçük film parçacıkları çıkmıştır. 
Yaklaşık alanın %5 etkilenmiştir.

Boya parçacıkları, kesim kenarları ve kesişme yerleri boyunca 
zeminden ayrılmıştır. Kafes alanının yaklaşık %15’lik bölümü 
etkilenmiştir.

Boyanın dökülmesi ve filmin etkilenmesi bir öncekinden çok 
daha kötüdür. %65’lik ten daha büyük bir bölüm etkilenmiş ve 
yüzeyden çıkmıştır.

Boya parçacıkları, kare kenarları boyunca şerit halinde 
çıkmıştır. Bütün kareler çıkmış yada çıkma eğilimindedir. 
Kafes alanının yaklaşık %35 - %65’lik bölümü etkilenmiştir.

Boya parçacıkları, kare kenarları boyunca ve bazı karelerin 
tamamından dökülmüştür. Kafes alanının yaklaşık %15 - %35’lik 
bölümü etkilenmiştir.
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∙ İç yüzeyinin aşınmaya karşı direncinin belirleneceği test yapılacak malzeme aşındırma 
test cihazına yerleştirilir.

∙ Su içerisinde %5‘lik ya da %10’luk bulaşık detarjanı çözeltisi test edilecek yüzeye 
dökülür.

∙ Yüzeyi tarayacak olan hareketli ekipmanın altına 3M 7447 tip scotch konur. Üst kısmına 
da toplamda 3 kg olacak şekilde ağırlık yerleştirilir.

∙ Isıtıcı  60°C sıcaklığa ayarlanır ve bu sıcaklığa ulaşıldığında cihaz başlatılır.

∙ Her 250 git gelde scotch ters yüz edilir, her 500 git gelde ise scotch değiştirilir.

∙ Taranan yüzeyin %10’unda aluminyum yüzey görüldüğünde teste son verilerek, toplam devir 
kaydedilir.

Aşındırma Testi

PTFE Esaslı Boyalar İle Kaplanmış Yüzeyler İçin Yapılan Testler

ÖNEMLİ: Aşındırma testi, sadece aynı parametreler ile yapıldığında 
sonuçları karşılaştırılmalıdır. Test, farklı parametreler ile yapıldığında 
farklı sonuçlar vereceği için karşılaştırmak yanlıştır.
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∙ Öncelikle %10’luk tuzlu su çözeltisi hazırlanır.

∙ Kaplanmış tava/tencere yarısına kadar tuzlu su çözeltisi ile doldurulur.

∙ Elektrikli ocak üzerinde çözelti kaynatılmaya başlanır, kaynamaya başladığında sıcaklığı 
düşürülerek ve sabit sıcaklıkta 8 saat boyunca işleme devam edilir.

∙ Her saat başı suyun seviyesini kontrol edilir, eğer seviye azalmışsa su takviyesi 
yapılır.

∙ 8 saat sonrasında elektrikli ocak kapatılır ve tavanın ortamda 16 saat beklemesini sağla-
nır.

∙ Sonrasında tava/tencere su ile temizlenerek kurulanır.

∙ Bu döngü tekrarlanarak, hangi aşamada kaplanmış yüzeyde kabarma, deformasyon olup 
olmadığı değerlendirilir.

Tuzlu Su Testi
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∙ Test edilecek yüzey elektrikli ocak üzerine konduktan sonra ve sıcaklığın 160°C kadar 
yükselmesi sağlanır.

∙ Test parçasının sıcaklığı 160-170°C’lere ulaştığında, tam ortaya olacak şekilde yumurta 
yavaşça kırılır.

∙ Yumurtanın 3 dakika pişirilmesi sağlandıktan sonra yumurta yüzeyden spatula ile kolaylıkla 
alınıp alınmadığına göre kaplamanın yapışmazlık durumu değerlendirilir. 

∙ Bu test 5 defa tekrarlanır ve kaplanmış yüzeyin testi kaç kere geçtiği gözlemlenir.

Yumurta Testi

PTFE Esaslı Boyalar İle Kaplanmış Yüzeyler İçin Yapılan Testler

DİKKAT: Sıcaklık kontrolü tüm test süresince infrared termometre ile 
sağlanmalıdır. 

ÖNEMLİ: Sıcaklık değerlerinin maksimum 200-210°C’leri aşmaması yumurtanın 
yanmaması açısında önemlidir. 
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∙ Test edilecek malzeme elektrikli ocak üzerine konduktan sonra ve süt tencere/tavanın 
üstünde bir tabaka oluşturacak şekilde dökülür.

∙ Tava ısıtılmaya başlanır ve süt yanıp rengi koyu kahverengiye dönene kadar sıcaklığı 
180-200°C aralığında tutulur.

∙ Süt koyu kahverengiye döndükten sonra, tava alınarak çeşme suyunun altına direkt olarak 
konur ve yanan süt tabakasının kolayca sökülüp sökülmediği gözlemlenir.

Süt Testi
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∙ Kaplanmış tencere/tava, yüzeyden 2-3 cm yukarıda olacak şekilde ketçap ile doldurulur.

∙ Tava/Tencere elektrikli ocak üstüne konarak ve 8 saat boyunca ısıtılır.

∙ 8 saat sonrasında elektrikli ocak kapatılır ve 16 saat kadar tava soğumaya bırakılır.
 
∙ 16 saat sonrasında yüzey su ile yıkanarak temizlenir. 

∙ Bu döngü tekrarlanarak, hangi aşamada kaplanmış yüzeyde kabarma, deformasyon olup 
olmadığı değerlendirilir.

Ketçap Testi

PTFE Esaslı Boyalar İle Kaplanmış Yüzeyler İçin Yapılan Testler

12



∙ Özel bir ekipman olan Tiger Paw cihazı ile yapılan bu test; mutfak kullanımı 
sırasında metal ekipmanların kullanılması sonucu oluşan yüzey zararlarını simüle 
etmektedir.

∙ Test yapılacak yüzeyin kuru film kalınlığı ölçüldükten sonra tencere/tava’nın 
cihaza tam oturabilmesi için alt yüzeyinde yamukluk olup olmadığı kontrol edilir. 
Düz yüzey olması sağlanır.

∙ Malzeme Tiger Paw cihazına oturtulduktan sonra sabitlenmesi sağlanır.

∙ Hareketli kol üzerindeki yerlerine tükenmez kalemler yerleştirilir.

∙ Set sıcaklığı 200 °C’ye ayarlanır ve göstergedeki sıcaklığın bu değere ulaşması 
beklenir.

∙ Saat yönünün tersine ve saat yönüne dönecek süreler 15’er dakikaya ayarlanır. Bu 
ayarlar her döngünün 30 dakika olmasını sağlar.

∙ Cihaz çalıştırılır ve her döngüden sonra yüzeydeki deformasyon gözlemlenir.

∙ Aluminyum yüzeyin görüldüğü süre kaplamanın performansını göstermektedir.

Tiger Paw Testi
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∙ Özel bir dairesel karıştırıcı cihazı gerektiren bu test metodu, günlük mutfak 
kullanımlarında kaplanmış yüzeyin performans direncini simüle etmektedir.

∙ Test yapılacak yüzeyin kuru film kalınlığı ölçüldükten sonra tencere/tava’nın 
cihaza tam oturabilmesi için alt yüzeyinde yamukluk olup olmadığı kontrol edilir. 
Düz yüzey olması sağlanır.

∙ Kaplanmış malzemenin iç yüzeyine, her bir alan %25’lik kısmı temsil edecek şekilde 
4 bölge belirlenir. Bu bölgelerin 1’i açıkta kalacak şekilde diğer 3 bölge güçlü 
yapıştırıcı bant ile kapatılır.

∙ Malzeme cihaza yerleştirildikten sonra sabitlenmesi sağlanır.

∙ Daha önceden hazırlanmış su, çelik bilya ve kum karışımı malzemenin içerisine 
dökülür.

LGA Aşındırma Testi

PTFE Esaslı Boyalar İle Kaplanmış Yüzeyler İçin Yapılan Testler

14



∙ Zamanlayıcı 15 dakikaya ve hız 300 rpm’e ayarlanarak cihaz başlatılır. 15 dakika-
lık ilk periyot tamamlandığında, bant ile kapalı 3 bölgeden birinden bant çıkarı-
lır, cihaz tekrar başlatılır.

∙ 2. 15 dakikalık periyot tamamlandığında, bant ile kapalı kalan 2 bölgeden birinden 
daha bant çıkarılır, cihaz tekrar başlatılır.

∙ Süre tamamlandığında, 45,30 ve 15 dakikalık sürelerde aşınmaya maruz kalmış ve bu 
süre zarfında hep bant ile kapalı kalarak aşınmaya maruz kalmamış yüzeyler su ve 
deterjan ile temizlenir.

∙ Ardından malzemenin tüm yüzeyi süt testine maruz kalır ve bu test sonlandırıldı-
ğında da yüzey lekelenme, deformasyon ve yapışmazlık anlamında değerlendirilir. 

15



Boyalı Bakalit Yüzeyler İçin
Test Metodları



DİKKAT: Yüzeyin pürüzlendirilmesi amacı ile yapılan vibrasyon işlemi 
mutlaka standartlaştırılmalıdır. Bakalit yüzeylerdeki çapakların 
giderilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca vibrasyon esnasında yüzey 
temizleme kimyasalları kullanılarak, yüzeyin kontaminasyondan arınması 
sağlanmalıdır.

DİKKAT: Kullanılacak boyanın teknik bilgi fişinde belirtilen karışım 
oranlarına uygun olarak hazırlanması önemlidir. Aynı şekilde pot life 
süreleri göz önüne alınıp karışımların uzun süreli bekletilmemesine 
dikkat edilmelidir.

ÖNEMLİ: Kürlendirme sonrası aşağıda belirtilmiş boya kusurlarının olup 
olmadığı mutlaka değerlendirilmelidir:

    ∙ Akma
    ∙ Krater
    ∙ Portakallanma
    ∙ Renk farkı (Standart renk ile kontrol)
    ∙ Kaynama
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GT0 / 5B

Yüzey Değer Açıklama

GT1 / 4B

GT2 / 3B

GT3 / 2B

GT4 / 1B

GT5 / 0B

Bıçağın kestiği yerler tümüyle düzgündür. Kafesin karelerinden 
hiçbiri çıkmamıştır.

Karelerin kesişme yerlerinde küçük film parçacıkları çıkmıştır. 
Yaklaşık alanın %5 etkilenmiştir.

Boya parçacıkları, kesim kenarları ve kesişme yerleri boyunca 
zeminden ayrılmıştır. Kafes alanının yaklaşık %15’lik bölümü 
etkilenmiştir.

Boyanın dökülmesi ve filmin etkilenmesi bir öncekinden çok 
daha kötüdür. %65’lik ten daha büyük bir bölüm etkilenmiş ve 
yüzeyden çıkmıştır.

Boya parçacıkları, kare kenarları boyunca şerit halinde 
çıkmıştır. Bütün kareler çıkmış yada çıkma eğilimindedir. 
Kafes alanının yaklaşık %35 - %65’lik bölümü etkilenmiştir.

Boya parçacıkları, kare kenarları boyunca ve bazı karelerin 
tamamından dökülmüştür. Kafes alanının yaklaşık %15 - %35’lik 
bölümü etkilenmiştir.

∙ Neşter/falçata kullanılarak, bakalit yüzeyde 6’şar yatay ve düşey çizgiler çizilir 
ve kareler oluşturulur. Oluşturulan karelerin üzerine yapışkan bant yapıştırılarak, 
bant ile yüzey arasında hava boşluğu kalmaması için iyice bastırılır. Serbest 
ucundan tutulan yapışkan bant yüzeye dik olarak, ani bir hareketle çekilir ve yapışma 
derecesi belirlenir.

∙ Yapışma derecesi ASTM D–3359 veya DIN 53151’e göre değerlendirilir. DIN 53151’e 
göre GT0 (en iyi) ~ GT5 (en kötü) ,ASTM D-3359’a göre 5B (en iyi) ~ 0B (en kötü) olarak 
belirlenir. 

Yapışma Testi

Boyalı Bakalit Yüzeyler Test Metodları
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∙ Kürlenmesini tamamlamış boyalı bakalitlerin, bulaşık makinesinde standart programda, 
ortalama 65 yıkama yapılarak, boya filmindeki deformasyonun ve renk değişiminin gözlenmesini 
kapsamaktadır. 

∙ Yıkama testi uzun süreli bir test olduğundan, kaynatma testi referans alınabilir.

Yıkama Testi

∙ 1 litre kaynamış olan suya 1 adet Finish Quantum tablet atılarak, homojen çözelti 
oluşturulur.

∙ Bu çözeltiye test edilecek boyalı bakalit parçalar konulduktan sonra 1 saat beklenir.

∙ 1 saat sonunda, parçalar kaynayan çözeltiden çıkarılır ve ortam sıcaklığındaki 
suya atılarak, soğuması sağlanır. 

∙ Soğuması sağlanan bakalit parça alınarak, tırnak ile boya filminde kazıma kontrolü 
yapılır.

∙ Teste girmemiş parça ile de renk değişimi açısından karşılaştırma yapılır.

Kaynatma Testi
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∙ Bakalit parçalar boyanıp fırında kürlenmesini tamamladıktan sonra, paketlenme aşamasında 
birbirlerine, ambalajlara sürtme / çarpma durumları gerçekleşebilmektedir. 

∙ Bu tip durumların simüle edilebilmesi ve boya filminin çizilmeye karşı direncinin 
değerlendirilebilmesi için, bakalit parçaların şekillerinden dolayı çoğunlukla test 
cihazları ile mümkün olmamaktadır. 

∙ Bu yüzden test edilecek boyalı bakalitler; ayrı ayrı farklı noktalardan, baş parmağın 
tırnağı ile kazınmaya çalışılır.

∙ Ardından 2 adet bakalit birbirine sert bir şekilde vurma suretiyle darbe testi yapılır.

∙ Her 2 test sonrasında, boya yüzeyinde deformasyon olup olmadığı kontrol edilir.

Çizilme / Darbe Direnci Testi

Boyalı Bakalit Yüzeyler Test Metodları
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Boyalı Plastik Yüzeyler İçin
Test Metodları



Boyalı Plastik Yüzeyler Test Metodları

∙ Neşter/falçata kullanılarak, bakalit yüzeyde 6’şar yatay ve düşey çizgiler çizilir 
ve kareler oluşturulur. Oluşturulan karelerin üzerine yapışkan bant yapıştırılarak, 
bant ile yüzey arasında hava boşluğu kalmaması için iyice bastırılır. Serbest 
ucundan tutulan yapışkan bant yüzeye dik olarak, ani bir hareketle çekilir ve yapışma 
derecesi belirlenir.

∙ Yapışma derecesi ASTM D–3359 veya DIN 53151’e göre değerlendirilir. DIN 53151’e 
göre GT0 (en iyi) ~ GT5 (en kötü) ,ASTM D-3359’a göre 5B (en iyi) ~ 0B (en kötü) olarak 
belirlenir. 

Yapışma Testi

GT0 / 5B

Yüzey Değer Açıklama

GT1 / 4B

GT2 / 3B

GT3 / 2B

GT4 / 1B

GT5 / 0B

Bıçağın kestiği yerler tümüyle düzgündür. Kafesin karelerinden 
hiçbiri çıkmamıştır.

Karelerin kesişme yerlerinde küçük film parçacıkları çıkmıştır. 
Yaklaşık alanın %5 etkilenmiştir.

Boya parçacıkları, kesim kenarları ve kesişme yerleri boyunca 
zeminden ayrılmıştır. Kafes alanının yaklaşık %15’lik bölümü 
etkilenmiştir.

Boyanın dökülmesi ve filmin etkilenmesi bir öncekinden çok 
daha kötüdür. %65’lik ten daha büyük bir bölüm etkilenmiş ve 
yüzeyden çıkmıştır.

Boya parçacıkları, kare kenarları boyunca şerit halinde 
çıkmıştır. Bütün kareler çıkmış yada çıkma eğilimindedir. 
Kafes alanının yaklaşık %35 - %65’lik bölümü etkilenmiştir.

Boya parçacıkları, kare kenarları boyunca ve bazı karelerin 
tamamından dökülmüştür. Kafes alanının yaklaşık %15 - %35’lik 
bölümü etkilenmiştir.
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∙ Kürlenmesini tamamlamış boyalı plastiklerin, bulaşık makinesinde standart 
programda, ortalama 65 yıkama yapılarak, boya filmindeki deformasyonun ve renk 
değişiminin gözlenmesini kapsamaktadır. 

∙ Yıkama testi uzun süreli bir test olduğundan, kaynatma testi referans alınabilir.

Yıkama Testi

DİKKAT: Plastikler kendine has özelliklere sahip olduğundan, en temel 
özellik olan yapışma testini geçmesi için boya teknik bilgi fişlerini 
inceleyerek plastiğin cinsine göre uygun olan sistem boyalar belirlenmelidir.

ÖNEMLİ: Teste tabi tutulacak boya sistemlerinin kaplanacağı yüzeyler, 
mutlaka test öncesi IPA (Izo Propil Alkol) ile silinmelidir. Plastik 
yüzeylere uygulanan boyaların kürlendirme sonrası aşağıda belirtilmiş 
boya kusurlarının olup olmadığı mutlaka değerlendirilmelidir :

    ∙ Akma
    ∙ Krater
    ∙ Portakallanma
    ∙ Renk farkı (Standart renk ile kontrol)
    ∙ Kaynama
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∙ Boya filminin çizilmeye karşı direncinin değerlendirilebilmesi için, boyalı 
plastik parçalar Erichsen Hardness Test Pencil (Model 318) ile test edilir. (ASTM 
D 7027).

∙ Cihaz üzerindeki Newton (N) olarak gözüken değerlere göre yüzeye dük bir biçimde 
oturtulan kalem doğrusal hareketler yaptırılarak yüzeyde deformasyon yapıp yapmadığı 
gözlenir.

∙ Eğer deformasyon yapmış ise, bir alt Newton değerine, deformasyon yapmamış ise 
bir üst Newton değerine geçilir.

∙ Boya yüzeyinde kalıcı iz bırakan en yüksek değerden bir birim daha düşük olan 
Newton kuvveti, filmin çizilme direnci olarak belirlenir.

Çizilme Direnci Testi

Boyalı Plastik Yüzeyler Test Metodları
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∙ Kürlenmiş boya filminin yüzey sertliğinin, aşağıdaki skalaya göre yumuşaktan 
serte doğru tespit etmek için standard sertlikteki kalemler kullanılarak yapılır.
 
∙ Boya yüzeyinde kalıcı iz bırakan en yumuşak kalemden bir kademe daha yumuşak olan 
sertlik derecesi, filmin kalem sertliği olarak belirlenir. (ASTM D 3363)
(YUMUŞAK)  6B - 5B - 4B - 3B - 2B – B – HB – F – H - 2H - 3H - 4H - 5H - 6H  (SERT) 

Kalem Sertliği Testi

Plastik yüzeyler için tasarlanmış boyaların çoğunlukla müşteri şartnameleri bulun-
maktadır. Bu tip şartname bulunmadığı koşullarda, boyanın plastik yüzeydeki uzun 
vadeli performansını test etmek amacıyla ;

∙ Kaplanmış yüzeyler 70 ºC sıcaklıkta (etüv ya da iklimlendirme kabini) 7 gün boyunca 
bekletilir. 

∙ Ardından yapışma GT0 / 5B, parlaklık (Max.<%10)  ve renk kaybı (∆E<2) yönünden 
tekrar değerlendirilir.

Isıl Yaşlandırma Testi
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Plastik yüzeyler için tasarlanmış boyaların çoğunlukla müşteri şartnameleri bulunmaktadır. 
Bu tip bir şartname bulunmadığı koşullarda, boyanın plastik yüzeydeki ani sıcaklık 
değişimlerinin  boya filmi üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla ;

∙ Isıl çevrim dayanım testi gerekli görülen boya sistemleri için aşağıda belirtilen 
değerler doğrultusunda en az 5 çevrim yapılarak değerlendirilir. Çevrimler aşağıda 
belirtilmiştir.
  √ 2 Saat 80°C (etüv/iklimlendirme kabini)
  √ 30 dakika ortam (23±2°C)
  √ 2 saat -30°C (etüv/iklimlendirme kabini)
  √ 30 dakika ortam (23±2°C)

∙ Belirtilen değerler doğrultusunda gerçekleştirilen test sonunda,test panelleri 
aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilir:
  √ Yüzey görünümünde bozulma olmamalıdır. 
  √ Yüzeyde kırışma olmamalıdır.
  √ Yüzeyde çatlama olmamalıdır.
  √ Yapışma kaybı olmamalıdır. 

Isıl Çevrim Testi

∙ Su ile %90’lık IPA (İzo Propil Alkol) çözeltisi hazırlanır.

∙ Beyaz pamuk, hazırlanan çözeltiye batırılarak doymuş hale getirilir. Fazla solvent pamuk 
sıkılarak giderilir.

∙ Başparmağın desteğiyle işaret parmağı pamuğun ortasına oturtulur. 45°’lik açı ile test 
edilecek yüzeyde, orta derece kuvvet kullanarak pamuğu bir ileri bir geri olmak üzere bir 
saniye boyunca sürtülür. Bu şekilde 1 double rub gerçekleştirilmiş olur.

∙ 30 tur sonrasında, boya filminde deformasyon, parlaklık (Max.<%10)  ve renk kaybı (∆E<2) 
yönünden tekrar değerlendirilme yapılır.

Alkol Direnci Testi

Boyalı Plastik Yüzeyler Test Metodları
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∙ Özellikle deterjana temas edecek boyalı plastik yüzeyler için, su içerisinde %1’lik 
omomatik çözeltisi hazırlanır.

∙ Bu yüzeyler 70 °C sıcaklıkta (etüv ya da iklimlendirme kabini) 7 gün boyunca bekletilir. 

∙ Bu süreç sonunda, boya filminde deformasyon olup olmadığı, yapışma(5B/Gt0), parlaklık 
(Max.<%10)  ve renk kaybı (∆E<2) yönünden tekrar değerlendirilme yapılır.

Deterjana Dayanım Testi

Özellikle farklı sektörel durumlara bağlı olarak, plastiklerin kullanım alanlarına 
göre değişik kimyasallar ile teması mümkün olabilmektedir. Bu tip durumların simüle 
edilebilmesi için, ürünler boyalı test yüzeylerinin üzerine sürülerek ortam koşullarında 
üzeri saat camı ile kapatılarak 24 saat beklenir. Test bitiminde sabunlu su ile 
yıkanarak aşağıdaki gözlemler not edilir : 
  √ Yüzey görünümünde bozulma olmamalıdır. 
  √ Kalem sertliği değerinde değişim olmamalıdır.
  √ Yapışma kaybı olmamalıdır.
  √ Parlaklık değişimi maksimum %10 olmalıdır.
  √ Renk değişimi (∆E) maksimum 2 olmalıdır.

Farklı Kimyasallara Dayanım Testi

DİKKAT: Yukarıdaki test yönteminde kullanılabilecek kimyasallara 
örnek şunlar verilebilir : Nescafe, sirke, ketçap, zeytinyağı, 
ayçiçekyağı, tereyağı, hardal, margarin, limon suyu, coca cola, kırmızı 
ruj,el kremi, ayakkabı boyası, sitrik asit çözeltisi (%1), sıvı 
bulaşık deterjanı, dezenfeksiyon suyu, ahşap temizleyicici, deterjan 
çözeltisi (%1), yumurta akı vb.
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Boyalı Plastik Yüzeyler Test Metodları

∙ Hazırlanan boyalı test panelleri, teste girecek olan ürün ile kaplanır.

∙ Her bir test paneli; test edilecek yüzeyin nem yoğuşmasına maruz kalması için, boyalı 
yüzey cihazın iç tarafını görecek şekilde cihaza yerleştirilir.

∙ QCT cihazının iç ortam sıcaklığı 40±2°C ve dış ortam sıcaklığı 24±3°C olmalıdır.

∙ Yan yana teste girecek paneller arasında hava boşluğu kesinlikle bırakılmamalıdır.

∙ Testte kullanılacak saf suyun pH'ı 6,5-7,2; iletkenliği 10µS ‘in altında olmalıdır.

∙ QCT cihazı hergün 24 saat süreyle kesintisiz çalıştırılmalıdır.

∙ 10 gün test süresi (müşteri şartnamesinde aksi belirtilmemişse) sonunda paneller; 
test cihazından çıkarılıp, üzerleri temiz bir kağıt havlu ile temizlenmelidir.

∙ Paneller çıkar çıkmaz, ASTM D 714-02 ve TS 9260 EN ISO 4628-2 ‘ye göre blister 
değerlendirmesi yapılır.

∙ Yüzeyde herhangi bir blister gözlenmemiş ise, yapışma GT0 / 5B, renk (∆E<2) ve 
parlaklık (Maksimum kayıp %10) değerleri ölçülerek kaydedilir.

Neme (QCT) Dayanım Testi
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∙ Hazırlanan boyalı test panelleri, teste girecek olan ürün ile kaplanır.

∙ Her bir test paneli; panel tutacaklarına, panelin test edilecek yüzeyinin UV ışınlarına 
ve nem yoğuşmasına maruz kalması için cihazın iç tarafını görecek şekilde cihaza 
yerleştirilir.

∙ Yerleştirme sırasında paneller arasında boşluk bırakılmamalıdır.

∙ Cihaz 4 saat 60°C’de QUV fazında; 4 saat 50°C’de QCT fazında döngüsel olarak çalışır. 

∙ Cihazda bulunan saf suyun pH’ı 6,5–7,2;iletkenliği 10 µS’in altında olmalıdır.

∙ QUV laboratuar cihazı, her gün 24 saat boyunca kesintisiz çalıştırılmalıdır.

∙ 10 gün test süresi (müşteri şartnamesinde aksi belirtilmemişse) sonunda paneller; 
test cihazından çıkarılıp, üzerleri temiz bir kağıt havlu ile temizlenmelidir.

∙ Paneller çıkar çıkmaz ASTM D 714-02 ve TS 9260 EN ISO 4628-2 ‘ye göre blister 
değerlendirmesi yapılır.

∙ Yüzeyde herhangi bir blister gözlenmemiş ise, yapışma GT0 / 5B, renk (∆E<2) ve 
parlaklık (Maksimum kayıp %10) değerleri ölçülerek kaydedilir.

UV (QUV) Dayanımı Testi
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∙ Hazırlanan boyalı test panelleri, teste girecek olan ürün ile kaplanır.

∙ Teste girecek panellerin tam ortasından (herhangi bir kenarından en az 25 mm uzakta), 
panelin uzun kenarına paralel, yüzey görülecek şekilde (yaklaşık 5 cm) bir çizik 
atılır. Çiziği uygulamak için sert uçlu özel çizme aparatı kullanılır. Çiziğin eni, 
panel tabanından yukarıya doğru 0,3 mm’den 1 mm’ye kadar genişleyen bir kesite sahip 
olmalıdır.

∙ Her bir test paneli; panelin test edilecek yüzeyi yukarı doğru olacak ve düşey ile 
15°-25° arasında bir açı yapacak şekilde kabin içerisindeki panel sıralama aparatına 
yerleştirilir.

∙ Kabin içerisinde ölçülen sıcaklık 35±2°C olmalıdır. 

∙ Testte kullanılacak %5‘lik NaCl çözeltisinin pH’ı 6,5–7,2 arasında olmalıdır.

∙ Kabin her gün 24 saat süreyle kesintisiz çalıştırılmalıdır.

∙ 10 gün test süresi (müşteri şartnamesinde aksi belirtilmemişse) sonunda paneller; 
test cihazından çıkarılıp, üzerleri temiz bir kağıt havlu ile temizlenmelidir.

∙ Paneller çıkar çıkmaz ASTM D 714-02 ve TS 9260 EN ISO 4628-2 ‘ye göre blister 
değerlendirmesi yapılır.

∙ Yüzeyde herhangi bir blister gözlenmemiş ise, yapışma GT0 / 5B, renk (∆E<2) ve 
parlaklık (Maksimum kayıp %10) değerleri ölçülerek kaydedilir.

Tuzlu Su (Korozyon) Dayanımı Testi

Boyalı Plastik Yüzeyler Test Metodları

DİKKAT: Nem (QCT), uv (QUV) ve tuzlu su (korozyon) testine tabi 
tutulacak boya sistemleri için, süreler genellikle müşteri şartnamelerinde 
belirtilmektedir. Belirtilmemişse Kanat Boyacılık standartları esas 
alınmaktadır. 
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Silikon Boyalar İle Kaplanmış Aluminyum
Yüzeyler İçin Test Yöntemleri



Silikon Boyalar İle Kaplanmış Aluminyum Yüzeyler İçin Test Yöntemleri

∙ İçerisine takriben yüzeyden 2 cm boşluk kalacak şekilde su konmuş tencere ya da tava, 
1 saat yüksek seviyeli alev üzerine konulur. 

∙ Su kaynayıp buharlaştıkça su takviyesi azar azar yapılır(1 saat boyunca ortalama 3-5 defa). 

∙ 1 saat sonunda alev üzerinden alınan tencere/tava ters çevrilerek yüzeyinde yüksek 
sıcaklıktan kaynaklı yanma/kalıcı alev izi oluşması/boya yumuşaması ve kalkması vb. 
durumların olup olmadığı incelenir.

Ocak Alevinde Su Kaynatma Sonucu
Görsel Değişim Değerlendirme
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Uygun Uygun Değil
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Silikon Boyalar İle Kaplanmış Aluminyum Yüzeyler İçin Test Yöntemleri

∙ İçerisine takriben 3 cm yüksekliğinde sıvı yağ konmuş tencere ya da tava, yüksek 
seviyeli alev üzerine konulur. 

∙ Sıvı yağ kaynamaya (yaklaşık 300°C) başlayınca içerisine kabuğu soyulmuş patatesler 
atılır. Patateslerin kızarmaya başladığı ve hatta bir ileri evrede renklerinin koyulalarak 
siyaha doğru değiştiği anda ocak kapatılır. 

∙ Soğumaya alınan tencere/tavanın içerisinden yağ alınarak, alevin temas ettiği yüzeylerde 
yüksek sıcaklıktan kaynaklı yanma/kalıcı alev izi oluşması/boya yumuşaması ve kalkması 
vb. durumların olup olmadığı incelenir.

Ocak Alevinde Sıvı Yağ Kaynatma Sonucu
Görsel Değişim Değerlendirme
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Uygun Uygun Değil

∙ Kürlenmesi tamamlamış 15-25µ film kalınlığına sahip boyalı tencere ya da tava, 1 
litre suda 1 adet Finish Quantum olacak şekilde hazırlanmış kaynayan suya atılır. 

∙ 1 saat sonunda kaynayan sudan çıkarılan malzeme, soğuk suya tutulur. Yüzeydeki filmde 
yumuşama, renk değişimi, blister, boya kalkması vb. durumların olup olmadığı incelenir.

Deterjan Direnci Testi

∙ Beyaz pamuk alınarak, Metil etil keton (MEK) solventine batırılarak doymuş hale 
getirilir. Fazla solvent pamuk sıkılarak giderilir. 

∙ Başparmağın desteğiyle işaret parmağı pamuğun ortasına oturtulur.Kürlenmesi tamamlamış 
15-25µ film kalınlığına sahip boyalı tencere ya da tava yüzeyine, orta derece kuvvet 
kullanarak pamuğu bir ileri bir geri olmak üzere (ortalama bir saniye) sürtülür. 

∙ Bu şekilde 1 double rub gerçekleştirilmiş olur. Belirlenen rub sonrası, yüzeyde renk 
değişimi, filmde deformasyon durumu incelenir.

Alkol Direnci Testi
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∙ Kürlenmiş boya filminin yüzey sertliğinin, aşağıdaki skalaya göre yumuşaktan serte 
doğru tespit etmek için standard sertlikteki kalemler kullanılarak yapılır. 

∙ Boya yüzeyinde kalıcı iz bırakan en yumuşak kalemden bir kademe daha yumuşak olan 
sertlik derecesi, filmin kalem sertliği olarak belirlenir. (ASTM D 3363)
(YUMUŞAK)  6B - 5B - 4B - 3B - 2B – B – HB – F – H - 2H - 3H - 4H - 5H - 6H  (SERT) 

Kalem Sertliği Testi

Silikon Boyalar İle Kaplanmış Aluminyum Yüzeyler İçin Test Yöntemleri
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∙ Fırınlama yapıldıktan sonra, kürlenmiş malzemeler fırından çıkarılır ve ortam sıcaklığına 
ulaşması için beklenir. 

∙ Soğuyan yüzeyin farklı noktalarından cross-cut veya tarama bıçağı kullanılarak, yatay 
ve düşey doğrultuda bastırılıp panel üzerindeki boya çizilerek kareler oluşturulur.

∙ Oluşturulan karelerin üzerine yapışkan bant yapıştırılır bant yüzeye dik olarak, ani 
bir hareketle çekilir ve yapışma derecesi belirlenir. (ASTM D 3359)

Yapışma Testi
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Silikon Boyalar İle Kaplanmış Aluminyum Yüzeyler İçin Test Yöntemleri

∙ Fırınlama yapıldıktan sonra, kürlenmiş malzemeler fırından çıkarılır ve ortam 
sıcaklığına ulaşması için beklenir. 

∙ Sıcaklığı düşmüş olan boyalı malzemenin üzerine kat üstü kat aynı boya uygulaması 
yapılır ve aynı koşullarda fırınlanır. 

∙ Fırınlama süresi tamamlandıktan sonra malzemeler ortamda soğumaya bırakılır. 
Soğuyan yüzeyde yapışma testi yapılarak yapışma derecesi belirlenir. Yapışma testi 
yapılmış olan tüm yüzeyde, görsel kontrol (silikon açması, boya kabul etmemesi 
gibi) yapılır ve sonuçlar değerlendirilir.

Kat Üstü Uygulanabilirlik
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