
ÜRÜN AÇIKLAMASI

Uygulama Şekli

Teknik Data

Malzeme Türü - Vinil Akrilat 
Renk - Beyaz  
Sağlık & Koruma -  

Depolama - 12 ay raf ömrü bulunmaktadır. 30°C kuru ve nemden uzak ortamda muhafaza ediniz. Ürünün soğuktan donmasını 
engelleyiniz. Soğuk havaya maruz bırakmayınız.  

 

Yüzeyler - Düz ve gözeneksiz yüzeyler. Isıdan etkilenen yüzeyler için uygun değildir. 
AMBALAJ: 200 kg fiber variller (granül formlu)

 

Kürlenme süresi - 100 mikron ıslak film kalınlığı 2-3 saniye arasında oda ısısında ön kürleşme seviyesini tamamlar. 

 

 

Dış Hava Koşulları - Protectapeel Hotpeel 6 aya kadar kullanılabilir. Kuzey Avrupa ülkelerinde 12 ay süresince Güneye doğru 
45 ° açıyla teste tabi tutulmuştur.  
Temizleme - Makinenin soğumasını bekleyiniz. Sonra içinde kalan malzemenin makineye bulaşan bölümlerini temizleyiniz. 
Makinenin içerisinde kalan zarar görmemiş kısmını yeniden makineyi çalıştırarak kullanabilirsiniz. 

Onarım – Protectpeel Glasstrip Advanced ürününü kullanarak yırtılmış olan bölgeyi tamir ediniz. Su bazlı kaplamalar 
Protectapeel Hotpeel ürünü ile birlikte akrilik yüzeylerden dışında tüm yüzeylerde kullanıma uygundur. Protectapeel Glasstrip 
Advanced’i akrilik yüzeylerde kullanmayınız. 

SONUÇ:  1 m2 cam’ın her bir tarafının ağırlığının 120 gram olması gerekmektedir. Film kaplama ağırlığı olarak hesap 
edildiğinde ise 120 gsm olarak ölçümlenir. 

Yöntem: Rulo kaplama makinesi ile malzemenin çift tarafını da kaplayınız. Kapladığınız malzemenin bir tarafını soyarak 
çıkarınız. Teraziyi sıfıra getiriniz. Yüzeyden soyduğunuz ürün atığını terazinin üzerine koyarak ağırlığını ölçünüz. Tekrar teraziyi 
sıfıra getirip diğer taraftan çıkarmış olduğunuz ürün atığını da terazinin üzerine koyarak ölçünüz. Çift tarafın film ağırlığını 
ölçmeniz makinenin düzgün çalışıp çalışmadığından ve uygulamanın doğru olduğunu test etmeniz açısından önemlidir. 
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Viskosite: 000 ± 2000 cP@ 180°C
Yanma Noktası: N/A
Yoğunluk: 0.9kgl-1 

Çekme Direnci :
Kopma Esnemesi :

>6 MPa
>100 %

Yapışma:  < 1.0 MPa

Kuru Madda İçeriği:100 %
pH: N/A 
Maximum VOC: 0 gl-1

Açıklama - Protectapeel Hotpeel 150 C’ de sıvı forma ulaşan vinil akrilattır. Gözeneksiz 
yüzeylerde anında kuruyan, çizik, kir, mastik ve solventlerden koruma sağlar. 

                                          Birleşen tehlikeli ve zehirli değildir. Alev almaz. Yüzeyden sökülen kuru film atığının çevreye zararı 
yoktur. Atıklar biriktirilip firmaya geri dönüşüm için gönderilebilir. Malzeme Güvenlik Belgesi (MSDS) bakınız.  

Uygulama – Rulo sistemli kaplama makinesi ile 150 °C ile 180 °C ‘de ıslak film tabakası kalınlığının (WTF) 100 mikron ve 
kuru film tabakası kalınlığının (DTF) 100 mikron olması gerekmektedir. Isıdan etkilenebilecek yüzeylerde kullanmayınız. 
 Detaylı bilgi için Spraylat International Limited ile temas kurunuz. Ambalajında bekleyen ürünün kullanmadan önce iyice 
karıştırılması gerekmektedir. Uygulama yapmadan önce uygulama yapacağınız zemine ürünü uygulayıp sökerek test 
ediniz.

Kaplama – 100 mikron ıslak filmin (WTF) 1 kg için yaklaşık olarak teorik kaplama oranı 10 m2’dir. 
Sökme - Kuru film el ile yüzeyden sökülerek ya da vakumlu hortum ile yüzeyden çıkarılabilir. Ürünün soğuktan 
donmasını engelleyiniz.

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


