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                                DEMASİLVER ANTICORROSİVE  

                                        (zehirli boya astarı) 

 

 Vinil esasli tek bileşenli metalik astar. Zehirli (Antifouling) boyaların uygulaması öncesinde  ve eski 
zehirli boyalı yüzeyleri tecritlemek için kullanılır. İçerdiği özel reçine nedeniyle yuksek  yapışma 
mukavemetine ve korozyon direncine sahiptir.Ahşap ve metal polyester ve CTP deniz araçlarinın 
karina ksımlannda kullanılır.          
                                                                                                                                                              Kod No : 1255 
 

Yoğunluk 1,50 ± 00,2 g/cm³ karışım     

Bağlayıcı   Vinil 

Renkler  Metalik Gri, 

Parlaklık  Mat  

Özellikleri  Yapışma mukavemeti yüksek,vinil esaslı astar boya. 

Kullanıldığı Yerler  Ahsap , metal polyester ve CTP deniz araçlarında. 

Kuruma Süreleri 
( 20ºC , % 65 bağıl nem 

Dokunma kuruması   1  -  2           Tam kuruma süresi 8 saat 
Toz tutmama süresi   2  -  3 saat   Mekanik dirence ulaşma süresi 1 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 ) 130 – 150 g/m² 95 -120 ml/ m
2
 (Yaklaşik 40 u kuru film kalınlık için) Sarfiyat 

uygulanacak yüzeylerin durumuna göre değişebilir. 

İnceltici İnceltilmez 

Depolama Ortam ısısı + 5° C ile + 30 C° olan depolama şartlarında  3 yıldır 

Ambalaj şekli  NET:  20   Kg.   3 – Kg.  1  Kg.   

Koruma Bkz. MS-DS 
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Yüzey Hazirlama lşlemleri: 
 

Yüzey Hazirlama lşlemleri: 

Tüm yüzeylerde : Teknelerin su altı kesiminde Demarin 914/ Tekne macunu veya Demarin Epoxy 
macun uygulanmış yüzeylerde, Macun uygulamasından  Min. 10 - 12 saat sonra  , Mutlaka zımpara 
yapılarak yüzey pürüzlendirilir. Yüzey temizlenip tozlardan arındırılarak   Demasilver Anticorrosive  
uygulaması yapılmalıdır. Eski zehirli boyalaı yüzeylerde, eski, çatlak ve artık yapişma ozelligini 
kaybetmis tabakalar su ve sünger ile temizlenerek Demasilver Anticorrosive  uygulaması 
yapılmalıdır.  

  

Uygulama:  

Demasilver Anticorrosive Uygulama oncesinde kendi ambalajında  homojen bir şekilde  kariştirilır. 
Gerekirse % 5 Epoxy tiner ile inceltilerek firça , rulo  veya sprey ile 1 kat uygulanır. Eski Antifouling 
(zehirli ) boyalar üzerine en az 2 kat uygulanmaladır. Katlar arasinda en az 5 – 6  saat 
beklenmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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