
 

 

 

 

 

ADMİRAL IS25  

ŞUBAT 2017 
Buradaki veriler, mevcut bilgi durumumuza istinat etmekte olup, yayınlanma tarihinde doğru ve kesindir. Bu bilgileri değiştirme hakkı firmamızda saklı olup, şartnameler için kullanmadan 
veya sipariş vermeden önce doğruluğunu tasdik ettirme yükümlülüğü kullanıcıdadır. Bilgilerin kesinliği garanti edilmemektedir, ancak ürünlerimiz AKİŞ BOYA Kalite Kontrol garantisi ile 
üretilmektedir. Kullanımdan doğabilecek örtücülük, performans veya yaralanmalardan firmamız sorumlu değildir. Sorumluluk, mevcut ise, ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. AKİŞ BOYA, , 
HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA TEMİNAT VERMEZ. VERİLER AKDİ BİR HUKUKİ İLİŞKİ TESİS ETMEZ. Admiral® ve Ponje® markaları AKİŞ BOYA firmasının patentindedir.  
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 Tek bileşenli, silikon akrilik esaslı ısıya dayanıklı boya 

 
 

 Atmosferde kürlenebilme özelliği 

 Tek kat atılabilme özelliği 

 Isı ve termal şoklara dayanıklı 

 Yarımat 

 Atmosferik maruziyetlere dayanıklı 

 

Özgül Ağırlık (Değer Aralığı Renge Bağlıdır):   1.31±0.05gr/ cm³ 

Katı Madde (Değer Aralığı Renge Bağlıdır):    % 41±3  

Teorik Kaplama Miktarı:     6-15 m²/ kg (tek kat) 

*Sarfiyat miktarı yüzeyin pürüzlülüğüne, kalınlığa ve uygulama metoduna göre değişiklik gösterebilir. 

 
Kuru Sıcaklık Dayanımı (Max) :    250 C* 
* Bazı renklerde dayanım daha düşük olabilir! 

 
Renk:        Muhtelif* 

*Bazı renkler dayanıklık göstermeyebilir, detaylı bilgi için teknik servisimize danışın. Sıcaklık maruziyetinden sonra her renkte hafif ton 
farkı gözlenecektir. 

VOC (EPA Method 24) (Değer Aralığı Renge Bağlıdır):   452 ±3 gr/ltr (Beyaz renk için) 

Gloss (@60°) (Değer Aralığı Renge Bağlıdır):  5±2 GU  

 

 

Metal yüzeylere güçlü bir yapışma için öncelikle SSPC SP-1’e göre yüzeyden yağ, pas, kir vb. her tür madde 

uygun şekilde temizlenmelidir. Yüzey kuru, tozsuz ve temiz olmalıdır. Direk metale uygulanacağı durumlarda 

yüzey Sa 2 ½ temizlik seviyesi ve 15-25 mikron yüzey profili ile hazırlanmalıdır. Çinko astarların üzerine 

uygulanabilir. 

Gerektiği durumlarda (kat-atma süresi geçmiş astarlar gibi) yüzeyin tekrar zımpara veya benzeri aletler ile 

pürüzlendirilmesi gerekebilir.  

Uyumu astarlar için lütfen AKİŞ BOYA Teknik Servisi yetkililerine danışınız.  
 
ÖNEMLİ: Yüzey hazırlığı işlemleri sırasında, yüzey sıcaklığı ortam çiğlenme sıcaklığından 3°C üzerinde olmalıdır!  
 
 
 

YÜZEY HAZIRLIĞI 

 

ÜRÜN TANIMI 

 
ÖZELLİKLER 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
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Sprey:  0.011 - 0.013" meme çaplı ve airless tabanca ile uygulanabileceği gibi, 1.5 - 1.8 meme çaplı alttan / 
üstten hazneli havalı sprey tabancayla da uygulanabilir. 
Fırça: Küçük alanlar ve kestirme yapmak için kullanılabilir. İstenen kalınlığı sağlayabilmek için gerekirse, aynı 
fırça ile aynı yönde eşit baskı uygulayarak birden fazla kat paso uygulaması yapılması önerilmektedir 
Rulo: Küçük alanlar ve kestirme yapmak için kullanılabilir. İstenen kalınlığı sağlayabilmek için gerekirse, 
aynı fırça ile aynı yönde eşit baskı uygulayarak birden fazla kat paso uygulaması yapılması önerilmektedir. 
Tiner: Boya iyice karıştırıldıktan sonra, Admiral Selülozik ve Bronz Tinerler kullanılabilir. Havalı tabanca 
uygulaması için max. %15-20 tiner girilmesine izin verilir. Fırça ve rulo uygulamalarında, yüzeye boyanın 
düzgün yayılımı için %5-10 oranı aralığında inceltici tiner önerilmektedir. 
 
 
 

 Ortam Malzeme Yüzey Bağıl Nem 
Minimum 4°C 4°C 4°C %0 

Maksimum 32°C 35°C 35°C %80 

ÖNEMLİ: Uygulama sırasında, yüzey sıcaklığı ortam çiğlenme sıcaklığından 3°C üzerinde olmalıdır! 10C altındaki sıcaklıklarda ürün kurumasını     
gerçekleştirmez. 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ: Bu değerler düşük sıcaklıklarda daha geç, yüksek sıcaklıklarda daha erken olarak gerçekleşecektir. Uygulama öncesi yüzeyin durumu, sıcaklık ve   
sssnem gibi çevre şartları ve uygulama kalınlığına göre bu süreleri teyit ediniz. Aşırı kalınlıklar kürlenme süresini uzatabilir. 

 
 

Ürün Ağırlıkları (ambalaj):   1/1,  3/1, 4/1, 15/1 
 

Depolama Koşulları:   5°-43°C hava sıcaklığı ve % 0-95 bağıl nem 
    Direk gün ışığı görmeyen iç mekânlarda depolayınız. 
 

Raf Ömrü :   24°C’de 12 ay 

 

 Daha güçlü bir korozyon dayanımı için astarlı yüzeylere uygulanması önerilir. 

 Ürün aşırı kimyasala maruziyet için uygun değildir. Güçlü kimyasallara maruz kaldığında renk değiştirebilir veya 

çözünme gösterebilir. 

 

 23°C 
Dokunma Kuruması 4 sat 

Toz Tutmama 1 saat 

Tam Kuruma(fırınlama ile )   
23 C’de 2 saat flash off sonrasında, 2 saat 

200 C’de fırınlama. Fırınlama sırasında 

sıcaklık yavaş yavaş arttırılmalıdır 

MEVZUAT VE PAKETLEME 

 

NOTLAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER 

 

UYGULAMA DETAYLARI 

 

KURUMA / KÜRLENME ZAMANLARI 

 

 UYGULAMA KOŞULLARI 

 


