
ÜRÜN AÇIKLAMASI

Uygulama Şekli

Teknik Data

Malzeme Türü: Su bazlı
Renk -  Kırmızı
Sağlık & Koruma -  

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

Ön kuruma üsresi - :  500 mikron ıslak film ( 200 mikon DTF) yaklaşık olarak 120 dakika oda ısısında ön kuruma süresini 
tamamlayacaktır.  Diğer kurutma yöntemi olan sıcak hava ile de kurutulabilir. Yüzey ısısının 50°C’ den fazla olmaması 
gerekmektedir. 

 

 

Dış Hava Koşulları - Protectapeel Hydromask N sadece iç mekan kullanımları için uygundur.  

Temizleme - Uygulama sonrası ekipmanları su ile yıkayınız. 

Hydromask S
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Viskosite: 2250 ± 250 cP @ 20°C 
Yanma Noktası:  N/A
Yoğunluk: 1,09 kgl -1

Çekme Mukavemeti :  >15 MPa
Kopma Esnemesi : >1000 %
Yapışma:  < 2.5 MPa

Kuru Madda İçeriği: 34± 2 %
pH: 7 - 9 
Maximum VOC:  0 gl -1

Açıklama - Protectapeel Hyromask S su bazlı, tek ambalajlı, yapı ve inşaat ve mühen-
dislik sektöründe metallerin kimyasal işlemlerinde kullanılan geçici soyulabilir maskele-
me bandıdır. Hydromask S kimyasal frezleme, kimyasal gravür ve asitleme uygulamala-
rında mükemmel dayanım göstermektedir. 

                                          Birleşenin kurumamış sıvı formu tehlikeli ve zehirli değildir. Yüzeyden sökülen kuru film atığının 
çevreye zararı yoktur. Detaylı bilgi için malzeme güvenlik formuna bakınız. 

Uygulama – Detaylı bilgi için Spraylat International Limited ile iletişime geçebilirsiniz. Ambalaj içeriklerinin kullanma-
dan önce iyice karışması gerekmektedir. Ürünü uygulama yapmadan önce  uygulama yapılacak zemine uygulayıp 
sökerek test ediniz. Hydromask S ‘yi sprey, batırma tekniği, rulo ve fırça kullanarak yüzeye uygulayabilirsiniz. Filmin 
ıslak form kalınlığı ( WTF) malzemenin asit ile temas süresi, asidin tür ve gücüne bağlı farklılık göstermektedir. Toplam 
kat ağırlığı birçok kez üst üste uygulama yapılarak fazlalaştırılabilir. Aside karşı dayanımı ölçmek için kaplamayı 95°C’ de 
2 saat süresince ısıtınız. 200 mikron kalınlığındaki kuru film 95°C’de 2 saatte kürleşir, hidro�orik ve hidroklorik 5.0 
moldm-3 ekimolar asit çözeltisine batırıldığında 50°C’ de en az 2-3 saat dayanıklılık  gösterir. 

Kaplama – Teorik kaplama oranının yaklaşık olarak 500 mikron olan ıslak filmin 1 kg’da 2 m2 ‘dir

Sökme - Kurumuş film el ile yüzeyden kolayca sökülebilir. Ürün soğuktan donmuş ise yüzeyden çıkarmaya çalış-
mayınız. (Çıkarmaya çalıştığınız takdirde tamamen yüzeyden sökülmeyecek, parçalar halinde kopacaktır)

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. 


