
• Nullifire, PM015, PM018, PM019 ve
PM021 astarları test etmiştir ve
bunları tavsiye eder - detaylar için web
sitesine bakın .

•

•

Sistem, tek komponentli astarların
üstüne uygulanmak için uygun 
değildir ve 2 komponentli astarların
uygunluk durumu, Nullifire teknik
servisleri ile kontrol edilmelidir.
Galvanizli yüzeylere veya başka alt
katlar üzerine uygulamak hususunda
lütfen Nullifire Teknik Servisleri ile
temasa geçin.

.

Uygulama Koşulları
• Uygulama esnasında yeterli 

havalandırma sağlayın.
• Uygulama sıcaklığı aralığı -5°C'den -

+35°C'ye kadardır, bağıl nemlilik <%95
ve çelik yüzey sıcaklığı çiylenme
noktasından asgari 3°C yukarıda
olmalıdır.

Uygulama Ekipmanı
SPREY EKİPMANI
Graco XM Plural-Component Pompası
Not: Bu pompa ile birlikte kullanılan tüm
ekipmanların 7000 psi nominal basınca
uygun olmalıdır.
Oran: 5.6:1 hacmen
Sprey Uygulama Basıncı: 3000-5000psi
Uzaktan kumanda karışım çoğaltma
dönüştürme kiti
Hizalı statik spiral karıştırıcı (asgari bir adet)
Yıkama pompası tavsiye edilir 

SPREY TABANCASI 
WIWA 500F Sprey Tabancası
XHD RAC Switch Tip Ağız, boy 0.019'dan
0.023 inçe kadar
BÖLÜM A (Manuel uygulama Tavsiye edilir)
Graco Check-Mate 200 litre Ram Feed
Graco Ağır İş Geri Dişli Düzeni olan
Bidon Ajitatör

Karıştırma
• Ürünü, her zaman tam ambalaj

hacimlerinde mekanik olarak karıştırınız.

Homojen renk elde edilene kadar iki
komponentin iyice karışmış olmasını
sağlayınız.

•

Uygulama Tavsiyeleri
•

•

•

Kullanılmadığında tüm ürün kaplarını
kapalı tutunuz.
Comp B neme karşı hassastır ve
kullanmadan önce sıkıca kapalı durumda
bulunmalıdır ve nem giderici, kurutucu
madde kiti ile birlikte kullanılması şarttır.

Ürün. doğru şekilde hazırlanmış çelik
yüzeylerde kendiliğinden astar özelliği
sağlar. Hasarlı astarın C1 veya C2 
çevrelerinde tamirine gereksinim yoktur.
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Başlıca Özellikleri
• Hızlı kürlenme, 1 saatte dokunma

kuruluğu ve 1 gün içerisinde
taşıma ve nakledilebilme özelliği

Hava şartlarına direnç erken sağlanır,
1 saatte su geçirmez özellik kazanır

Kendi kendine astar özelliği sağlayan
sistem, çeliğin hafif paslanmasını
tolere eder, kumlama sonrası 2 
haftaya kadar uygulanabilir 

Yüksek dayanım potansiyeli, tek
uygulamada tüm koruma süreleri
mümkündür

120 dakikaya kadar yangına
dayanıklılık, BS 476 ve EN13381:
Bölüm 8'e uygun olarak test edilmiştir.

Şantiye dışı kullanım için
tasarlanmıştır.

•

•

•

•

•

  Ürün Bilgileri

Tanımlama
SC901, patentli teknolojiye dayanan, düşük 
VOC (Uçucu Organik Bileşik) içeren, tek kat 
uygulanan, yüksek dayanımlı kaplama 
sistemidir.

Kullanım / Amaç
SC901, 120 dakikaya kadar yangın yalıtımı 
sağlar ve hızlı kuruma özelliği ile yapısal
çelikler için mükemmel performans sağlar.

Gorünüm
Pürüzsüz mat bir görünüme sahiptir.
Gerektiğinde dekoratif bir sonkat boya
uygulanabilir.

Renk
Comp A: Beyaz
Comp B: Yarı saydam siyah Karıştırılmış : 
Hafif grimsi beyaz Kürlenmiş : Hafif grimsi 
beyaz

Paketleme
Bölüm A: 25 kg'lık bidon veya 250 kg'lık
varil (16.1 litre bidon veya 161 litre varil)
Bölüm B: 45 kg'lık bidon (45.4 litre)

Tedarik
1 x 45 kg Comp B ile birlikte 15 x 25 kg
Comp A, veya
2 x 45 kg Comp B ile birlikte 3 x 250 kg
Comp A

Çevresel Koşullar
Düşük VOC (Uçucu Organik Bileşik) ve
solvent hapsedilmesi veya uzun süreli
solvent kokusu yoktur.
Temin Edilebilirlik
Sadece doğrudan Nullifire'dan Nullifire
Uzman Müteahhitlere temin edilebilir
(adres ve telefon detayları için bu broşürün 
son sayfasına bakın).

  Kullanma Kılavuzu Bilgileri    

Yüzeyi Hazırlama & Astar Uygulama
• C1 veya C2 ortamlar için astar 

uygulaması gerekmez.
• Çelik işleri uygun tip ve boyda, nem,

ince taneler ve yağ içermeyen aşındırıcı
kullanarak  kuru atmosferik koşullarda
basınçlı havayla temizlenmelidir.
Son katta, İsveç Standardı SIS 05 59 00,
hazırlık derecesi SA 2.5 veya ISO 8501-1'e
uygun olana kadar basınçlı hava
uygulamasına devam ediniz.

• Basınçlı hava uygulanmış çeliği 2 hafta
içersinde kaplayın. Kaplanacak tüm
yüzeyler temiz, kuru olmalı gevşek,
kırılgan ve ufalanabilir madde ve
yapışmayı azaltabilecek başka yabancı
madde içermemelidir.



  Teknik Veriler
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• Tozumadan kaçınmak ve yüzeyle iyi 
birleşme sağlanması için ürün çok
yakından ve yüzeye takribi 600 mm
uzaklıktan spreyle uygulanmalıdır.

Islak film ölçme aygıtının kullanılması
zaruridir.

•

Not: Kullanıcının sprey uygulamasını 15 
dakikadan uzun süre ile durdurması
gerekirse temizlik gerekli olacaktır.

Şantiye Uygulamaları
• Galvanizli cıvataların yağı giderildikten

sonra ilave hazırlama yapılmadan
kaplama yapılabilinir.

Uygulama yapılmış ürüne kürlendikten
sonra yüzeye elektrikli veya el aletleri ile 
zımparalama yapılarak yüksek kalitede 
görünüm temin edilebilir.

SC900 tamir kiti kullanılarak tamirler
yapılabilir.

•

•

•

Temizleme
Fazla malzeme, kurumadan önce 
temizlenebilir veya sabunlu su ile 
çıkartılabilir. Sprey uygulama ekipmanını 
sabunlu su ile ve imalatçının talimatlarına 
uygun olarak temizleyin.
Son Kat Boya  Gereksinimleri
DFT (Kuru Film Kalınlığı) belirtildiği gibi
elde edildiğinde, Nullifire son kat
malzemesi uygulanabilir: PM018 (2-komp
epoksi kaplama) veya TS134 (2-komp
akrilik poliüretan) tavsiye edilir. Son kat  
malzemesini uygulamadan önce SC901'in 
tamamen kuru olmasını sağlayın.
Bakım & Tamir
Hasarlı alanlar iyi yüzey elde edilene kadar
zımparalanmalıdır. Yeniden uygulama
yapılmadan önce yüzey temiz ve kuru
olmalıdır. Çizik ve çentiklerin tamir
edilmesinde SC900 tamir kiti (ayrıca
satılır) kullanılmalıdır. Tamirattan sonra
son kat  malzemesi yeniden
uygulanmalıdır. Nullifire Sistem SC900
Bakım Talimatlarına bakın. 

Nakliyat
SC901, tehlikeli malzeme yönetmelikleri
nezdinde Sınıf 3 'parlayıcı sıvı' olarak
karayolu ile tüm sevkiyat (ADR 2.2.3.1.5)
istisnası ile uyumludur.

Spesifikasyon
Nullifire temsilcisi her proje için
spesifikasyon temin edecektir.
Spesifikasyona uymamaktan doğan
kusurlar için Nullifire sorumluluk kabul 
etmez.

Sağlık & Güvenlik Önlemleri
Kullanmadan önce Güvenlik Bilgi Formu
okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Teknik Servis
Nullifire ürünlerin seçimi ve
spesifikasyonu hususunda yardım eden
deneyimli Teknik Satış Temsilcileri ekibi
vardır. Servis ve öneri hususunda lütfen
Müşteri Hizmetlerini +90 216 313 23 01'
den arayın.

Garanti 
Nullifire ürünleri yüksek kalite 
standartlarına uygun üretilmiştir. 
(a) Nullifire yazılı talimatlarına göre 
uygulama yapılmış (b) Nullifire 
tarafından tavsiye edilmiş 
uygulamalar için uygulanmış her 
hangi bir ürünün kusurlu olduğu 
kanıtlanırsa o ürün bedelsiz 
değiştirilecektir.
Bu broşürün iyi niyetle ve doğru 
olduğuna inanılarak yayınlanmış 
olduğuna inanılmasına rağmen bu 
broşürde verilen bilgiler için 
yükümlülük kabul edilmez. 
Nullifire şirketin devamlı geliştirme ve 
iyileştirme politikasına paralel olarak 
önceden ihbarda bulunmadan ürün 
spesifikasyonlarını değiştirme hakkını 
saklı tutar.

Özellik Sonuç

Bileşim
Düşük VOC (Uçucu Organik Bileşik), geliştirilmiş
hibrid teknolojiye dayalı yüksek dayanım
formülasyonu

Performans

ASTM G85:2009 Ek A5'e uygun 'Prohesion' Çevrimsel Korozyon testi
1000 saatte alttan kesilmiş korozyon maksimum miktarı çizici izlerinden 6.00 mm
Not: Yukarıdaki test primer uygulanmamış çelik alt katman üzerinde yapılmıştır

Sertifikasyon BS476 Bölüm 2- 1987 ve EN13381 Bölüm 8: 
Bina Sınıflandırması C1, C2 ve C3 çevre koşulları
Özellikler (Tipik Değerler)

Özgül Ağırlık
Comp A: 1.55 ±0.02
Comp B: 0.99 ±0.01
Karıştırılmış: 1.46 ±0.02

Katı Hacim 85% ±3%
VOC 137 g/litre

Viskosite
Comp A: 140 ± 20 Poise (Mil 7 @50 rpm)
Comp B: 10 ± 1 Poise (Mil 7 @50 rpm)
Karıştırılmış: 80 ±10 Poise (Mil 7 @50 rpm)

Karışım Oranı
Ağırlıkça100:12
Hacmen 5.6:1

Jel Süresi (Sıvıdan Jele) 30-35 dakika

Uygulama Süresi veya
Sprey Uygulanabilir Ömür 15 dakika

Teorik Kapsam Film uygulanmış 1.00 mm kuru film kalınlığı baz
alınarak 1,750 g/m²

Depolama
Güvenli, kuru depo koşullarında +5°C ile +35°C
arasında depolayın

Raf Ömrü
Tavsiye edildiği gibi orĳinal açılmamış kabında
muhafaza edildiğinde 6 ay

Hasar görmüş kaplamaların kenarı
inceltildikten sonra malzeme tek 
uygulamada mala ile sıvanabilinir.
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DFT (Kuru Film Kalınlığı) belirtildiği gibi elde edildiğinde, TS818 veya TS819 Son Kat Malzemeleri uygulanabilir. Son Kat  
Malzemeleri uygulamadan önce SC901'in tamamen kürlenmiş olmasına dikkat ediniz.

ETAG018: 2.Bölüm Durumu Çevrenin Tanımlanması Örnek
Onaylı Son Kat 

Malzemeleri

X: Maruz kalmış
(Y & Z için de yeterliliği vardır)

Yağmura maruz kalma
UV'ye (Mor Ötesi Işınlara) maruz kalma

Kontrol edilmemiş nemlilik
      Kontrol edilmemiş sıcaklık 

Dış ortam çelikleri           
Bir kısmı açıkta kalmış çelik

Açık şantiye ortamı

PM018* & TS134
* ETA onayı devam etmekte

(2016)

Y: Yarı maruz kalmış
(Z için de yeterliliği vardır)

Kontrol edilmemiş nemlilik
Kontrol edilmemiş sıcaklık
Yağmura maruz kalma yok

UV'ye (Mor Ötesi Işınlara) sınırlı maruz kalma

    Oto park
 Yeraltı kemerleri

        Gölgelik altı alanlar 

 Kumanda odaları     
Bodrum katları

Depo ve Üretim Binaları 

Gerekli değildir
(diğer faktörleri göz

önünde bulundurunuz) 

Gerekli değildir
(diğer faktörleri göz

önünde bulundurunuz) 

Z1: Nemli, iç kısım
 (Z2 için de yeterliliği vardır) 

%85 üstü nemlilik
Bağıl Nem Sıcaklığı 0°Cüzerinde

Z2: Kuru, iç kısım
%85 üstü nemlilik

Bağıl Nem Sıcaklığı 0°Cüzerinde
Ofis, Hastaneler,

Okullar, Havaalanları
Gerekli değildir

Sadece dekoratif
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