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                                      EUPINES  ANTIFOULING CBA  

 

Modifiye reçine  Self Polishing Antifouling (Bakırlı) bir zehirli boyadır. Suda, ozellikle denizlerde 
bulunan yuzeylerin bakteri, yosun, deniz canlilari ve mikroorganizmalara karsı korunmasi için ozel 
olarak tasarlanmis. kompozit baglayici esasli bir karina boyasidir., kalay içermeyen yavaş ve orta 
hızda hareket eden uzun bekleme süreli teknelerde kullanılabilen 12 ay surüş suresiyle kullanilan bir 
Antifouling sistemdir. Ahsap , metal polyester ve CTP deniz araçlarinın karina ksımlannda 
kullanılır.          
                                                                                                                                                              Kod No : 1252 
 

Yoğunluk 1,42  ± 00,2 g/cm³ karışım     

Bağlayıcı   Modifiye reçine 

Renkler  Kırmızı, 

Parlaklık  Mat  

Özellikleri  Yapışma mukavemeti yüksek,vinil esaslı zehirli 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 ) 150 – 175 g/m² 90 -110 ml/ m
2
 (Yaklaşik 50 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: 

Teknelerin su altı kesiminde, Demarin 914/A  tekne macunu veya Demarin Epoxy  macun tatbikatından 
sonra,. Yiizey temiz, kuru ve her turlu yabanci tabakadan temizlenmis. Olmali ve uygulamadan iyi sonuç 
alınması için en az 1 kat Demasilver Anticorrosive astar  uygulanmalıdır.  Takribi 5 – 6  saat sonra Copper  
Antifouling uygulamasına başlanmalıdır mevcut başka bir zehirli boya üzerine uygulanacaksa, mutlaka en az 
80 µ kuru film tabakası bırakacak Demasilver Anticorrosive astar  uygulanmalıdır.  

Uygulama: 

EUPINES CBAANTİFOULİNG  , uygulama oncesinde kendi ambalajinda homojen bir sekilde kariştırılır, 
inceltilmeden (gerekirse % 5 Epoxy Tiner ile) firça rulo veya havasız ( airless ) tabanca ile en az iki kat 
uygulanir. Katlar arasinda bekleme suresi 6-12 saattir. EUPINES CBA ANTİFOULİNG  uygulamasında 
Tavsiye edilen uygulama minumum 2 kat. 

Teknelerin su sürtünmesinin en  fazla olduğu burun ve arka kısımlarda Demasilver Anticorrosive uygulaması 
en az 2 kat EUPINES  ANTİFOULİNG  uygulamasıda  3 veya 4 kat olmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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