
ÜRÜN AÇIKLAMASI

Uygulama Şekli

Teknik Data

Malzeme Türü: Solvent bazlı.
Renk -  Açık yeşil 
Sağlık & Koruma -  

Depolama Raf ömrü 12 aydır. 5-25 °C ısı aralığında muhafaza ediniz. Ürünün donma riskine karşı soğuktan koruyunuz. 
Yüzeyler -  Optik cam ve metal yüzeyler 

Kürlenme süresi - 

 

ıslak film kalınlığının 260 Mikron ve oda ısısında 30 dakikada kürleşir. Maksimum yüzey ısısını 
50°C’ ye yükselterek ve sıcak hava ile kurutarak 

 

Dış Hava Koşulları - Protectapeel A5490 12 ay boyunca iç kullanım için uygundur. 

Temizleme - Kullanımdan sonra tuluol  ile malzemelerinizi temizleyiniz. 
Onarım – Koruyucu kaplama parçalanır ise zarar görmüş olan film yüzeyine taze bir kat daha uygulanır ve birleştirilir. 
Alternatif olarak hasar görmüş olan film yüzey kesilerek yeni bir kat boya uygulanır. 
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Viskosite: N/A
Yanma Noktası: -7°C
Yoğunluk: 0.953 kgl -1

Çekme Direnci : 
Kopma Esnemesi :

>5 MPa
>1500 %

Yapışma:  < 2.0 MPa

Kuru Madda İçeriği: 19.5 ± 1.5 %
pH: 7-8
Maximum VOC: 726 gl-1

Açıklama -  Protectapeel A5490 Optik camları ve metal yüzeyleri üretim ve nakliye 
anında koruyabilen ve Boeing uçaklarının belirttiği BMS 10-52’ye uyumludur. Kuru film 
çok sert olmakla beraber yüksek yapışma özelliği ve çizilmelere, korozyona, boya 
lekelerine, perçinleme, delme işlemlerinde ve geniş delik açma uygulamalarında en 
uygun koruma sağlar. 

                                          Yüksek alev alma risk bulunduğundan önemle ele alınmalı ve itina gösterilmelidir. Malzeme Güvenlik 
formuna (MSDS) bakınız

Uygulama – Detaylı talimatlar için Spraylat International Limited ile iletişime geçiniz. Ambalaj kullanılmadan önce 
çalkalanmalıdır. Ürünü kullanmadan önce test edip yüzeyden soyarak çıkarınız. Minimum ıslak film kalınlığı (ıslak film 
kalınlığı) 260 mikron: [50 Mikron kuru film kalınlığı (DFT) . Daha az ürün uygulanan yerlerden ürün soyularak çıkarıla-
maz. Islak, yağmurlu ya da donucu hava koşullarında uygulama yapmayınız Sprey ile uygulama yöntemi:
Havasız sprey tabancası ile uygulayınız. 17 thou ebatında ve kalın sürülmesi gereken katlarda ise minimum olarak 260 
mikron uygulama yapılması gerekmektedir. (50 mikron kuru film kalınlığı)

Kaplama – Teorik kaplama alanı yaklaşık olarak 1 kg başına 4 m2 ve Islak film kalınlığı 260 mikrondur

Çıkarma- Kuru film tabakası el ya da basınlı hortum ucu ile çıkarılabilir. Don yaşanan soğuk hava koşullarında 
soyarak yüzeyden çıkartmayınız. Çıkartmaya çalıştığınız takdirde kopma yaşanabilir. 

GENEL Not: Ürünler üretim şartlarına göre iyi değerlendirilip daha sonra uygulanmalı-
dır. (Değerlendirme ürünün yaşlanma olasılığını da içermelidir)Yukarıda belirtilen 
tavsiyeler kullanıcının ürünleri doğru kullanabilmesi açısından iyi niyet ile oluşturul-
muştur. Taahhüt ve yükümlülük içermemektedir. Sorularınız hakkında Teknik Satış 
Bölümümüz ile görüşüp bilgi alınız. 


