
16200 KANEPOX GLASSFLAKE HB A Komponent:  16200   B Komponent: 0362

Epoksi reçine esasl , iki bile enli, modifiye poliamin sertle tirici ile kürlenen cam pulcuklarla güçlendirilmi
solventli, kendinden  astarl  bir kaplamad r. Darbe  ve a nma  dayan  mükemmeldir. Korozyona kar
üstün koruma sa lar, katodik korumaya uygundur.
140°C kuru cakl a, 60°C sulu ortam cakl na dayan kl r.

TANIM

•  Yüksek  korozif  ortamlara  ve/veya  y prat   mekanik artlara  (iskele  ayaklar ,  güverteler,  splash
zone-ç rp nt  bölgeleri, a nd  ortamlar) maruz kalan çelik ve beton yap lar n korunmas nda,
• Ham petrol ve yak t depolama tanklar n iç kaplamas nda kullan r.

KULLANIM YER

SERT KALAR
ONAYLAR

Katodik korumaya uygunlu u ASTM G8 2003’e göre Exova- ngiltere taraf ndan test edilmi tir.

TEKN K ÖZELL KLER

Görünüm
Renk
nceltici

Kar m Oran (A rl kça)
Kar mda;
Hacimce  Kat  Madde (%)
Yo unluk (gr/ml)
Teorik Yay lma (m²/kg)
Alevlenme Noktas
VOC (Uçucu Organik Madde)
Uygulama Yöntemleri
Kar m Ömrü (20ºC)

: Parlak
: Gri, Siyah
: KANAT THINNER 0680
: 21 birim A komp. + 3,60 birim B komp.

: 81±2
: 1,35±0,10
: 3,00 (200 mikron KFK)
: >21ºC
: 166 gr/lt
: Havas z sprey, Rulo
: 1,5 saat

Tam Kürlenme: 7 gün (20°C)
Not: Uygulama kal nl artt kça kuruma süresinin artaca bilinmelidir.

AMBALAJ B LG LER Bir tak m 16200  KANEPOX GLASSFLAKE HB 24,6  kg’dir.
Bir kova içinde net 21 kg 16200  KANEPOX GLASSFLAKE HB A komponent,
Bir galon içinde net 3,6 kg KANEPOX HARDENER 0362  B komponent  bulunmaktad r.

DEPOLAMA B LG LER Malzeme serin ve kuru yerde saklanmal r. Aç lmam ambalaj nda malzemenin ömrü A ve  B komponent
için 1 y ld r.

SA LIK / GÜVENL K
LG LER

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmi Güvenlik  Bilgi Formu’na (GBF) uyunuz.

Not: Bu boya tamamen profesyonel kullan lar içindir.
KANAT BOYA ilk kullan mda e itim ve sonras nda kontrol, iyile tirme-geli tirme amaçl  periyodik teknik servis ve raporlama hizmetini vermektedir.
Ürün Teknik Bülteni'nde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA Proje Grubu'na dan z.
Bu bilgiler normal artlar alt nda laboratuvar deney ve ara rmalar na dayanarak haz rlanm r. Uygun olmayan ko ullarda yap lan uygulamalardan firmam z
sorumlu de ildir. Bu bilgilerin de i tirilme hakk firmam zca sakl r.
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KURUMA B LG LER
(200 mikron kuru film kal nl nda) Dokunma Kuruma Sert Kuruma

5°C 12 saat 40 saat

15°C 6 saat 24 saat

25°C 3 saat 14 saat

35°C 2 saat 8 saat



16200 KANEPOX GLASSFLAKE HB A Komponent:  16200   B Komponent: 0362
Boyanacak tüm yüzeyler temiz, kuru ve tüm kirliliklerden ar nd lm olmal r.
Yeni metal yüzeyler: Metal yüzeydeki ya  ve gres,  deterjan  veya buhar yard yla temizlenmeli, tuz ve di er
kirlilikler yüksek bas nçl  tatl  su  ile giderilmelidir.  Temizlik sonras ,  ISO 8501-1  standard na  göre  en  az Sa 2½
seviyesinde raspalama yap lmal r. Raspalamada yüzey pürüzlülü ünün 50-85 mikron olmas  önerilir. Yüzey

temizli i  bitirilip boya uygulamas na ayn  gün içinde ba lanabilen  uygulamalarda astar ihtiyac duymadan yüzeye
direkt uygulan r. Yüzey temizli i birkaç gün ve daha uzun süre devam eden uygulamalarda temizlenmi ve

pürüzlendirilmi  yüzeylerin korunmas   amac yla  yakla k 40  mikron KFK verecek ekilde  tekkat  raspa astar
uygulamas  yap lmal r.

Beton yüzeyler: Yüzey  sert  ve  pürüzlü,  tekdüze  bir  yüzey  elde  edilinceye  kadar  a nd  raspa veya mümkün
de il ise di er mekanik yöntemler ile veya asit muamelesi (etching) ile haz rlanmal , bas nçl tatl su ile temizlenmelidir.
Yüzeye uygun bir sealer -Kan oor Sealer- uygulanmal r. Uygulama öncesi yüzeyin temiz ve kuru olmas na dikkat
edilmelidir.

Eski boyal yüzeyler: Eski boyal  yüzeyler için KANAT BOYA Proje Grubu'na dan z.
Çelik d yüzeyler: Çelik d  yüzeyler için KANAT BOYA Proje Grubu'na dan z.
Rötu yap :  Rötu  yap lacak yüzeyin temiz, kuru ve tüm kirliliklerden ar nd lm olmas na dikkat edilmeli, ISO 8501-1
standard na göre St 2-St 3 seviyesinde mekanik olarak temizlenmeli ve en k sa sürede 16200 KANEPOX GLASSFLAKE HB
ile rötu  yap lmal r.

YÜZEY HAZIRLAMA
LG LER

ki bile enli bir boya  olup  kar m ömrü  göz  önüne  al narak tüketilecek  miktar kadar  belirtilen kar m oran nda
haz rlanmal r.

UYGULAMA LG LER

Kar m  Oran (A rl kça) 21 birim A komp. + 3,6 birim B komp.

Ortam Ko ullar Uygulamada en uygun sonucun  al nabilmesi için a daki ko ullara dikkat edilmesi tavsiye edilir:
Ortam s cakl  5°C  ile 35°C  aras nda olmal r. Ba l nemin %80’i a  durumlarda uygulama yap lmamal r.
Yo u ma olmamas  için yüzey s cakl  çiylenme noktas n (dew-point) en az 3°C üzerinde olmal r. Rüzgarl
havalarda yap lacak uygulamada sar yat n artaca bilinmelidir. Yüzey s cakl en az 5°C, en fazla 50°C olmal d r.

Kar n Haz rlanmas Homojen bir kar n elde edilmesi için boya s cakl n 15°C’den az 25°C’den fazla olmamas na dikkat
edilmelidir. Sertle tirici, kar m oran na dikkat edilerek boyaya ilave edilmelidir. Mekanik kar
kullan larak homojen bir kar m haz rlanmal r. Haz rlanan kar m, uygulamaya ba lanmadan önce 10-15
dakika dinlendirilmeli ve 1,5 saat (20°C) içerisinde kullan lmal r.

Boyan n Yüzeye Tatbiki Boya uygulamas na ba lamadan önce, kaynak diki leri, keskin kö e ve kenarlarda kestirme uygulamas yap lmal r.
Uygulamaya haz r hale  getirilen boya  kar  istenilen kuru film  kal nl elde  edilecek ekilde uygulanmal r.
Uygulamay  yapan  personel  temiz hava maske kullanmal r. Tank içinde yang n tehlikesini önlemek için
ex-proof tipinde ekipman kullan lmal r. En uygun sonucun al nabilmesi için kat üstü yeni kat uygulama
süresi en az 10-12 saat, en çok 3-4 gün olmal r. Uygulamada ak nt  olmamas  için tek katta en fazla 800 mikron
ya lm uygulanmas na dikkat edilmelidir. Farkl kal nl klardaki uygulamalar için KANAT BOYA Proje Grubu'na

Uygulama Ekipman Pompa ve tabancalardaki ltreler ç kar lmal r ve çift yönlü nozzle
kullan lmal d r.

Ekipmanlar n Temizli i KANAT THINNER 0633  CLEANING, KANAT THINNER 0680

Uygulama Önerileri
(De erler 20ºC için tavsiye
niteli indedir)

* Katlar aras  boya uygulamas nda maksimum süre geçilirse yüzey pürüzlendirilmeli, yüzey uzun süre kirli ortamda rak lm ise,

yüksek bas nçl tatl su ile kanarak kurumas  beklenmelidir.

* 16200  KANEPOX GLASSFLAKE HB’nin yeterli ön reaksiyon zaman beklenmeden dü ük cakl klarda uygulanmas veya

uygulanm  boyan n kurumas  s ras nda ya mur veya çiylenmeye maruz kalmas  durumunda tüm epoksi sistemlerde

görülebilece i gibi beyazla ma,  benek gibi olu umlara yol açan sertle tirici zmas (exudation) meydana gelebilir.

* Yüksek s cakl klarda epoksi boyalar n do al yap ndan dolay  mekanik darbelere ve kimyasal maddelere dayan n
azalmas beklenmelidir.

UYARILAR
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Uygulama Ekipman Havas z Sprey Rulo

nceltme oran  (a rl kça) – %4-5

Bas nç (bar) 140-240 –

Nozzle (inch) 0,023-0,027 –
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