
 

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi 
amaçlamaktadır. Ancak  nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri  kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai 
kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir. 
 
SÜREÇ-15, FORM-15 (02.01.2018; REV03) 

 

Viskozite (D6/20°C) ………….. 120  - 180 sn

Yoğunluk ( 20°C) ………….. 1,5 ± 0,2 gr/cm3

Toz Kuruma (20°C, %50 nem) ………….. 30 - 45 dakika

Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) ………….. 4 - 5 saat

Tam Kuruma (20°C, %50 nem) ………….. 24 saat

Not: Renge bağlı olarak küçük sapmalar görülebilir.

Uygulamaya geçmeden önce, ürünler ambalaj içersinde iyice karıştırılır.

SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :

Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.
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Not: İnceltme işlemine geçmeden önce, ürün ambalaj içersinde iyice karıştırılarak homojen hale getirilir. 

Akabince ihtiyaç kadar ürün, yukarıda  belirtilen oranda tiner ilave edilerek  karıştırmak suretiyle 

uygulama viskozitesine inceltilir. İncelmiş ürünün uzun süre bekletilmesi, olası uygun karıştırmama 

ihtimali halinde ürün homojenliğinin kaybolmasına ve dolaysıyla parlaklık, örtücülük ve renk farklılıklarına 

neden olabileceği için tavsiye edilmez. Kullanılacağı kadar inceltilmelidir.

UYGULAMA ALANI
Demir doğramalarda, seralarda, ağır ve dış koşullarda bulunan metal yüzeylerin uzun 

süre paslanmasını önlemek amacıyla kullanılır.

TANIM Yüksek pas önleme gücüne sahip solvent bazlı sentetik reçine esaslı antikorozif 

yüzey astarıdır.

ÜRÜN SENTETİK ANTİPAS

ÜRÜN KODU 122-XXXX

RENK

UYGULAMA ŞEKLİ :

Uygulanacak yüzeyler her türlü yağ, kir, toz, pas ve benzeri maddelerden çok iyi bir şekilde temizlenmelidir. 

Uygulama yöntemine göre yukarıda belirtilen oranda inceltilmiş ürün direkt temiz ve kuru yüzeye uygun yöntemle 

(fırça, rulo veya püskürtme) uygulanır. Aktif koruma sağlamak amacıyla 24 saat aralıkla iki kat uygulama tercih 

edilmelidir.

Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5–35°C’de muhafaza 

edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır. 

Uygulama yapılacak yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olmakla birlikte, tek katta 30-35 mikron kuru film kalınlığı 

bırakacak şekilde uygulandığında 1lt ile 10-12 m2 alan kaplanabilir (kayıplar hariç). 

ÖZELLİKLERİ
Özel antikorosif pigmentler ile üretilmiş, pas önleyici, dış ortamlarda bulunan metal 

yüzeyleri korumada kullanılan, koruyucu astardır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İNCELME ORANI

Uygulama esnasında, Kubilay Sentetik Tiner ile  fırça ve rulo uygulaması için % 20-

30, spray uygulamaları için %30-40 oranında inceltilerek uygulanır.


