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                                         1500 P.BARİYER ASTAR  

 

 

Çift kompenentli, poliüretan esaslı, yapışma mukavemeti çok yüksek  uygulandığı yüzeylerde aderans köprüsü 
görevi gören aynı zamanda içerdiği özel korozif maddeler ile takviye edilmiş korozyon önleyici metal astarı. 
İhtiva ettiği aktiv piğmentler ağır şartlarda çalışan metalleri pasa ve korozyona karşı korur Ağır şartlarda 
çalışan rafinerilerde, petro kimya tesislerinde, tanklarda köprülerde, gemilerde  kullanılan antikorozif  bir astar 
boyadır. 

                                                                                                                                                              Kod No : 1250 
 

Yoğunluk 1,30 ± 00,2 g/cm³ karışım     

Bağlayıcı   Poliüretan 

Renkler  Kirli Beyaz, Gri 

Parlaklık  Mat  

Sertleştirici ile karışım 
oranı 

 Ana malzeme/sertleştirici: 6/1 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 ) 
70 – 80 g/m²  döküm 50- 60 g/m² (tekkat) 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: 
 
Uygulanacak  yüzeylerde  aderansı azaltacak toz,kir,yağ ve yabancı maddeler  mekanik yollarla temizlenmeli 
ve 910 tiner  ile silinmelidir. Hazırlanmış yüzeylerin boyanması ertelenmesi  halinde ertesi gün  veya birkaç 
gün sonrada uygulama yapılabilir. 1500 P. Bariyer  astar ihtiva ettiği güçlü bağlayıcılar nedeniyle yapışma 
özelliği çok yüksek bir astar ve arakat  boyadır.  
Diğer Metal ve Alaşımlar (Galvaniz, Alüminyum vs.) Yüzey, 910 tiner ile temizlendikten sonra bir kat Wash 
Primer veya Tek Bileşenli Koruyucu Astar uygulanmalıdır. 

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.   
 

Uygulama : 
1500 P. Bariyer astar  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 İlk kat için  910 tiner hacmen % 10 inceltilmeli ve malzeme içindeki 
hapsolan havanın atılması için 5-6 dakika bekletilmelidir.  
2. kat uygulama 4-6 saat beklenildikten sonra aynı şekilde yapılarak sonkat uygulama için 1 gün 
beklenilmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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