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fLYart TANIMI 

 

Elektrik işletim sistemlerinde açıkta kalan bileşenlerin spreyleme 

yöntemi ile tam izoleli olarak yalıtılmasını sağlar. Bu sayede olumsuz 

çalışma şartlarına karşı; ELEKTRİK SİSTEMİ korunur ve arıza oluşumu 

engellenmiş olur. 

Kaplanan bileşenler oluşabilecek olumsuzluklara karşı 

korunduğu için;  çalışma ömrü uzar. 

Kaplanan yüzeyler nemden, sudan, tozdan ve kirden korunur. 

Fly Art/Yüzey Temizleme Spreyi ile kaplanan yüzey; parlak, kaygan 

ve su tutmaz bir yapı oluşturur. 

 

 

Kaplama uygulanmadan önce kaplanacak yüzey, Fly Art 

Temizleme Spreyi ile temizlenir. Bu sayede kaplama daha sağlam ve 

verimli olacaktır. 

 

 

 

 



 

 

 
 

FLY ART 

ELEKTİRİKSEL YÜZEY  

TEMİLEYİCİ ve HAZIRLAYICI 

  



 

 

 Özel olarak hazırlanmış Elektriksel Yüzey Temizleyici ve 

Hazırlayıcı ürünü; izolasyon kaplaması yapılmadan önce, 

kaplanacak yüzey üzerinde bulunan nem, kir, pas, yağ gibi 

olumsuzluklardan arındırılması için kullanılır. Bu ürün 

sayesinde elektriksel işletim sistemlerindeki tüm temizlik 

güvenli bir şekilde yapılır. 

 Özel formülü sayesinde elektriksel işletim sistemindeki 

bileşenlere hiçbir zarar vermeden temizlik sağlar. 

 Buharlaşması hızlı olduğundan kullanımı kolaydır. 

 Temizlik uygulaması yapıldıktan 1 dakika sonra koruma 

kaplamasına hazır hale getirir. 

 Koruma kaplamasının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar. 

 Koruma kaplamasını yüzeye nüfuz etmesi ve sağlam olmasını 

sağlar. 

    



 

 

FLY ART ELEKTRİKSEL YÜZEY 
TEMİZLEYİCİ & HAZIRLAYICI 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKER (TDS) 

KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Su ile karışma Karışmaz 

Yanıcılık Alev alır 

Buharlaşma Her derecede buharlaşır 

Kullanım Sıcaklık Aralığı -55 oC , +125 oC 

Yüzeyde kalma Tam buharlaşır 

Yapışma  Yapışma yapmaz 

Boya sökücülüğü Boyayı sökmez 

Yüzeyde reaksiyon Kumaş, plastik, kauçuk, cam, metal, ahşap 
yüzeylere etkisi yoktur. 

Alkali ve asitlerle etkileşim Etkileşim olmaz 

ÇEVRESEL ETKİLER 

İçme suyuna karışma Zehirli etkisi vardır. 

Solunması Zararlıdır. 

Cilde teması Bol su ile yıkanmalı 

 

ÜRÜNÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ (SIVI HALDE) 

Renk  Şeffaf berrak sıvı  

Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Uçucu organik madde içermektedir. (VOC ) 

Raf Ömrü  48 Ay  

Ambalaj  400,500 ml lik spreylerde 



 

 

FLY ART  

ELEKTRİKSEL YÜZEY  

KAPLAMA VE KORUMA  

  



 

 

KULLANIM YERLERİ 

(Bölüm1) 

   

            PANO İÇERİSİNDE 

 
 

Pano içerisinde; elektrik girişi, çıkışı, enerji taşıma çubukları, 

bağlantı noktaları ve diğer bileşenlerin açıkta kalan kısımları ile 

kaplanarak tamamen izole edilir. Bu sayede pano içerisinde toz, kir, 

nem vb. olumsuzluklardan kaynaklı elektrik atlamaları ve arıza 

oluşması engeller. 

 

 

 



 

 

TRAFO SİSTEMLERİ 

Trafoların elektrik giriş ve çıkış bağlantı noktalarında, bağlantı 
parçalarında, izolatörlerde, atlama bağlantılarında, kesicilerde, açıkta 
kalan iletken çubuklarda izolasyon spreyi ile yalıtım sağlandığında risk 
olabilecek her türlü olumsuzluklar engellendiği gibi kaplanan birleşim 
parçaları da her türlü olumsuzluklardan korunmuş olur. Ömrü uzar. 
Arıza oluşması engellenir. 

 

 
 

 

AYIRICILAR ve İZOLATÖRLERİN KORUNMASI; 

  
 
 
 

 
AYIRICILAR ve İZOLATÖRLERİN KORUNMASI 

Su, nem, kir, yağ, metal tozu ve oksitlenmeye uğramış elektriksel 
Bileşenlerdeki iletkenlik özelliği şase ve elektrik atlamalarına neden olur. 
Arıza oluşturur. Muhtemel çatlamalar, kırılmalar da elektrik atlamalarına 
sebep olur. Fly Art ile korunmuş izolatörler yukarıda sayılan tüm 
olumsuzluklara karşı korunmuş olur. 

 



 

 

MALZEMELERİN ÖMRÜNÜ UZATIR 

 

 

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 

 

 

 

 

 

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı açısından panolar tam manada korumaya 

alınmış olur. Elektrik çarpmalarına karşı tam koruma Fly Art ile sağlanır.  

 



 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 (Bölüm2) 

Fly Art Elektrik İzolasyon Kaplama ürünü; zorlu ortamlarda sahip 

olduğu üstün teknik özelliğini yitirmeden işlemine devam eder. 

 Fly Art Elektriksel Yüzey 

Kaplama ve Koruma ürünü; yeni 

nesil polimerlerden modifiye edilmiş 

üstün özellikli bir malzemedir. 

Soğuk, sıcak, nem, su, 

kimyasallar ve yağlardan 

etkilenmez. UV ve Ozona 

dayanımlıdır. 

 Bu üstün özelliklerinin yanında, 

yüzey izolasyon direnci de çok 

yüksektir. 

 

 
Düşük, Orta ve Yüksek 

gerilimlerde, akım geçen iletken 
Fly Art ile kaplandığında; 
iletkende oluşacak manyetik alan 
kaplama içinde kalacağından 
elektrik atlama riski ortadan 
kalkar. 

 

Yüksek yüzey gerilim direnci ile iletkenlik özelliği bozulmadan yalıtım 
sağlanır. 

Tam Yalıtım Sağlanabilmesi İçin; Kaplanacak yüzeye 10’ ar dakika ara ile 
en az 3 kez uygulanmalıdır. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

fLYart ELEKTRİKSEL YÜZEY KAPLAMA & KORUMA 

TEKNİK ÖZELLİKER (TDS) 

 

ÜRÜNÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ (SIVI HALDE) 

Renk  Şeffaf , berrak  sıvı 

Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Uçucu organik madde içermektedir. (VOC ) 

Raf Ömrü  48 Ay  

Ambalaj  400 ML, 500 ML lik sprey kutularında 

 

FİZİKSEL DAYANIM 

Sertlik Shore A 90 Shore A 

Kopma Mukavemeti Mpa 4 Mpa 

Uzama % - 

Kullanım Sıcaklık Aralığı -55 oC  ,+ 125 oC 

Yırtılma Dayanımı İyi 

Yapışma  Mükemmel 

Delinme Dayanımı Mükemmel 

Hidrostatik Basınç Dayanımı EN az 5 bar 

ÇEVRESEL ETKİLERE DAYANIM VE ÖMÜR 

Suya Dayanım Mükemmel 

Yağ, Benzin Ve Mazota Dayanım İyi 

Ozona Dayanım Mükemmel 

UV ye Dayanım Mükemmel 

Buhara Dayanım Mükemmel 

Alkalilere ve Asitlere Dayanım Mükemmel 

Yüzey izolasyon direnci 1 T Ω = 1012 Ω 

Dielektrik Direnci: 45kV/mm 

 

 

 


