
18000 KANEPOX TAR A Komponent:18000 B Komponent: 0372

Epoksi reçine esasl , iki bile enli, polyamin sertle tirici ile kürlenen kömür katranl bir kaplamad r.
• Dü ük su ve nem geçirgenli ine sahiptir.
• Toprak kimyasallar na dayan kl r.
• Mekanik direnci ve yap mas  mükemmeldir.

TANIM

• Petrol ve siyah yak t tanklar n iç yüzeylerinde,
• Yeralt na gömülü beton veya çelik yap lar n d  yüzeylerinde,
• At k su beton havuz ve kanallar n iç/d  yüzeylerinde, çeliklerinde,
• Kirli su, kullan m suyu depolama beton ve çelik tanklar nda ve iletim borular nda,
• Deniz suyuna temas eden çelik yüzeylerde

koruyucu kaplama olarak kullan r.

KULLANIM YER

SERT KALAR
ONAYLAR

• Çelik boru hatlar nda kullan ma uygunlu u AWWA-C210’a göre PRA- ngiltere taraf ndan test edilmi tir.
• Katodik korumaya uygunlu u ASTM G8 2003’e göre Bodycote- 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 (20°C)

: Yar Parlak
: Siyah, Kahverengi
: KANAT THINNER 0630
: 4 birim A komp. + 1 birim B komp.

: 84±2
: 1,50±0,10
: 5,61 (100 mikron KFK)
: > 21°C
: 140 gr/lt
: Havas z sprey, Rulo
: 1 saat

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

AMBALAJ B LG LER Bir tak m 18000  KANEPOX TAR 25 kg’dir.
Bir kova içinde net 20 kg 18000  KANEPOX TAR A komponent,
Bir galon içinde net 5 kg KANEPOX HARDENER 0372 B komponent bulunmaktad r.

DEPOLAMA B LG LER Malzeme serin ve kuru yerde saklanmal r. Aç lmam ambalajda 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 Formuna (GBF) uyunuz.

Not: Bu boya tamamen  profesyonel kullan lar içindir.
KANAT BOYA ilk kullan mda 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 d r.
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KURUMA B LG LER
(250 mikron kuru film kal nl nda) Dokunma Kuruma Sert Kuruma

5°C 10saat 24 saat

15°C 7 saat 18 saat

25°C                   4,5saat 12 saat

35°C    3 saat 6 saat



18000 KANEPOX TAR A Komponent:18000 B Komponent: 0372

Boyanacak tüm yüzeyler temiz, kuru ve tüm kirliliklerden ar nd lm  olmal r.
Yeni metal yüzeyler: Metal yüzeydeki ya  ve gres, solvent, 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. Raspalanan  yüzeyler, ortam ko ullar na ba  olarak, en  fazla 5 saat içerisinde

uygun bir epoksi  astar  veya 18000  KANEPOX TAR ile astarlanmal r. Uygulama artlar na ba  olarak zorunlu
hallerde ISO 8501-1 standard na göre St 2 - St 3 seviyesinde temizlik yap labilir.
Beton Yüzeyler: Yüzey sert ve pürüzlü, tekdüze bir yüzey elde edinceye 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
Kan oor Sealer uygulanmal r. Uygulama öncesi yüzeyin temiz ve kuru olmas na dikkat
edilmelidir.
Eski boyal yüzeyler: Ya , kir ve gres uygun bir deterjan ile temizlenmeli; tuz ve di er kirlilikler yüksek bas nçl tatl su
ile y kanmal r. Eski boyal  sa lam yüzeyler yap man n sa lanmas  amac yla ha fçe a nd lmal r. Dökülmü  ve

pranm  yüzeyler, sa lam boyal  k mlara kadar ISO 8501-1 standard na göre St 2-St 3 seviyesinde mekanik olarak
temizlenmeli, imkan var ise minimum Sa 2, tercihen Sa 2½ seviyesinde a nd  raspa yap lmal r.

A nd raspaya alternatif olarak su jeti uygulanabilir.
Kal n pas  tabakalar n içerisinde a  miktarda tuz birikmi olaca ndan,  önce  kuru a nd  raspalama  yap lmas ,

ard ndan yüksek bas nçl tatl su ile kanmas  ve sonras nda  istenilen seviyede a nd raspalama yap lmas  önerilir.
Daha iyi yüzey haz rl  18000  KANEPOX TAR n performans  artt racakt r.
Rötu yap :  Rötu  yap lacak yüzeyin temiz, kuru ve tüm kirlilikten ar nd lm  olmas na dikkat edilmeli, ISO
8501-1

YÜZEY HAZIRLAMA
LG LER

UYGULAMA LG LER ki bile enli bir boya olup, kar m ömrü göz önüne al narak, tüketilecek miktar kadar belirtilen
kar m

Kar m  Oran (A rl kça) 4 birim A komp. + 1 birim B komp.

Ortam Ko ullar Uygulamada en uygun sonucun  al nabilmesi için a daki ko ullara dikkat edilmesi tavsiye edilir. Ortam
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 sarfiyat n artaca bilinmelidir. Yüzey cakl en az 5°C, en fazla
45°C olmal r.

Kar n Haz rlanmas Homojen  bir kar n elde  edilmesi  için boya  s cakl n 15°C’den  az  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 ve gerekirse tiner ilave edilerek uygulama viskozitesine getirilmelidir. Haz rlanan
kar m, uygulamaya ba lanmadan önce 10-15  dakika dinlendirilmeli ve 1,5 saat (20°C) içerisinde
kullan lmal d 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. Seri üretim bantlar ndaki acil i lerde ya  üstüne ya  uygulama yap labilse de, en uygun sonucun
al nabilmesi için kat üstü yeni kat uygulama süresi; en az 5-7 saat,  en çok 2 gün olmal r. Uygulamada
ak nt olmamas için tek katta en fazla 900 mikron ya film uygulanmas na dikkat edilmelidir.

Ekipmanlar n Temizli i KANAT THINNER 0633 CLEANING, KANAT THINNER 0630

Uygulama Önerileri
(De erler 20ºC ve en uygun
sonucun al nmas  için verilmi tir.)

UYARILAR * 18000  KANEPOX TAR’ n yeterli ön  reaksiyon zaman beklenmeden dü ük  s cakl klarda uygulanmas  veya uygulanm

boyan n kurumas  s ras nda ya mur veya çiylenmeye maruz kalmas  durumunda  tüm epoksi sistemlerden  görülebilece i gibi

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

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

beklenmelidir.  Ayr ca UV nlar na sürekli maruz kald klar nda tebe irlenmeye ve renk de i tirmeye meyillidirler.

* En iyi sonuç, boya cakl n 15-25°C  oldu u durumlarda al r. Boya cakl n 15°C’den dü ük oldu u durumlarda Is tmal

Havas z Sprey kullan lmal  veya ürün su banyosunda s t lmas  tavsiye edilir.
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Uygulama Ekipman Havas z Sprey Rulo

nceltme oran  (a rl kça) % 0-5 % 5-10

Bas nç (bar) 200-300

Nozzle (inch)/meme(mm) 0,019-0,025 inch
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