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                                      DEMACOAT  923 SONKAT  

 

 

Çift kompenentli, poliüretan esaslı, solvent ihtiva eden Deniz ve birçok  ağır şartlara mukavim mekanik ve 
fiziksel direnci ,mukavemeti yüksek UV dayanımlı esnek ve parlak ve dekoratif sonkattır. Teknelerde ve birçok 
yüzeyde yalıtım ve koruma amaçlı UV ışınlarına karşı kullanılır. 

                                                                                                                                                               Kod No : 1207 
 

Yoğunluk 1,02 ± 00,2 g/cm³ karışım     

Bağlayıcı   Poliüretan 

Renkler  Beyaz, şeffaf ve  özel renkler 

Parlaklık  Parlak  

Sertleştirici ile karışım 
oranı 

 Ana malzeme/sertleştirici: 3/1 ağırlıkça 

Sertleşme Süresi Ortalama: 50 – 60 dakika ortamdaki nem ve yüzey ısısına bağlı olarak 

Desen  Düz 

Kuruma Süreleri 
( 20ºC , % 65 bağıl nem 

Dokunma kuruması   3  -  4           Tam kuruma süresi 24 saat 
Toz tutmama süresi   5  -  6 saat   Mekanik dirence ulaşma süresi 4 – 7 gün  

Uygulama Isısı Hava ve yüzey ısısının + 5° C ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir. 

Uygulama Şekli Rulo, Fırça, Airless püskürtme 

Sarfiyat ( iki kat ) 
100 – 130 g/m²  (yaklaşık 40 µ kuru film kalınlığı için Sarfiyat uygulanacak 
yüzeylerin durumuna göre değişebilir. 

İnceltici Gerektiğinde Dema 910 inceltici  (max.% 5) 

Depolama Ortam ısısı + 5 °C ile + 30 °C olan depolama şartlarında ana mlz 2 sert. 1 yıldır 

Ambalaj şekli  NET:   20  kg -  5  kg  - 1 kg  

Koruma Bkz. MS-DS 
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Yüzey Hazırlama İşlemleri: 
 
Metal Yüzeylerde ; 
Demir ve Çelik yüzeylerde  aderansı azaltacak toz,kir,yağ ve yabancı maddeler  mekanik yollarla temizlenmeli 

ve 910 tiner  ile silinmelidir. Metal yüzeylerde Demaprimer 135 astar  kullanılmalıdır Uygulama esnasında 
metal yüzey ortam ısısının  + 5  °C  ile   + 30  °C olması ve uygulama yapılan yüzeylerin malzeme prizini 

alana kadar  yaklaşık 4-5 saat yağmur,çiğ ve nemden korunması gerekmektedir.   
 
Ahşap yüzeyler :Demafiller  914/  P.U  macun  veya  Dema  Epoxy  macun  uygulanmış   yüzeylerde, Macun 
uygulamasından  sonra , Yüzey temizlenip tozlardan arındırılarak  1500 P barier astar uygulanmalı, daha 
sonra   Demacoat 923 sonkat uygulaması yapılmalıdır.  
 
Polyester Elyaflı Yüzeyler : 
İyi zımparalanmış ve temizlenmiş yüzeyler POLİÜRETAN sistemlere uyumludurlar. Herhangi bir astar 
kullanmadan bile iyi hazırlanmış bir yüzeye P.U 914 macun ile lokal tamirat yapabilir veya 911 arakat 923  
sonkat olarak  uyguluyabilirsiniz. 

Uygulama : 

Demacoat 923  ana malzeme ve sertleştirici kendi ambalajında karıştırılmalı, daha sonra sertleştirici 
ana malzemeye yavaş yavaş yedirilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.    (yüksek 
devirli karıştırıcılar 40 – 45 dakika olan  tava ömrünü kısalttığı için tercih edilmemelidir )  
Karışımı yapılan malzeme  içindeki hapsolan havanın atılması için 5-6 dakika bekletilmelidir.  
2. kat uygulama 6-8 saat beklenildikten sonra aynı şekilde yapılarak sonlanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bu bültenin yayınlanması ile birlikte malzemenin bundan önce basılmış bütün teknik bültenleri geçersizdir.  
*Bültenlerde verilen değerler Dema Kimyanın yaklaşık 20 yıllık birikiminin sonucunu yansıtan teorik bilgiler olup, 
uygulamalarınızla ilgili herhangi bir garanti ve veya tahahüdü içermez. 
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