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Nano/Hidrofobik kaplama;
 Ahşap, plastik, kauçuk, cam, metal, kumaş, seramik, kâğıt ve
birçok yüzeye uygulandığında, yüzey ıslanmaz, kirlenmez,
paslanmaz ve buzlanmaz.
 Uygulama yapılan yüzeye toz ve kir birikmesi olduğunda çok
az bir miktar su ile anında temizlenebilir.
 Molekül yapısı gereği suya ve yağlara karşı süper iticilik
(Hidrofobik) özelliğine sahiptir. Bu özellik uzun süreli kalıcı bir
kaplamadır.
 Islanmayan ve su tutmayan yüzeylerde buzlanma
olmayacaktır.

 Evlerde, işyerleri ve dış ortamlarda istenmeyen buzlanmalara
son verir.
 Elektrik iletim hatlarındaki buzlanmaya engel olur.
 Yüksek, Orta ve Düşük gerilim hatlarında, Elektrik Yalıtım
özelliği vardır.

 İletişim sağlayan çanak, lnb ve diğer ekipmanların ıslanması ve
buzlanmasına engel olarak frekans kaybı oluşumlarını ortadan
kaldırır.

 Baz istasyon çanaklarında buzlanma ve donmayı engelleyerek,
frekans kaybı ve iletişim bozukluklarını yok eder.
 İletişim ve frekans kaybını engeller.
 Kaplanan yüzeyler her türlü korozyona karşı dayanıklı hale gelir.
 Uygulandığı yüzeye iyi yapışır, üzerinde ağır araçlar haricinde
hafif araç ve insan trafiğine uygundur. Islanmayan ve
buzlanmayan yüzeyler çok daha güvenlidir.
 Kuruma süresi kısadır.
 Su itici kabiliyetinin uygulandığı yüzeyde oluşması için; en az 4
kat uygulanması gerekir.

MekNano TEKNİK ÖZELLİKLER (TDS)
ÜRÜNÜN ADI

: MekNano HİDROFOBİK YÜZEY SPREYİ

İLGİLİ STANDARTLAR:
Bu ürünle ilgili yayınlanmış ulusal ve uluslararası bir standart bulunmamaktadır. Yeni
nesil polimer malzemelerin nano partiküller ile reaksiyonu sonucu modifiye edilmiş bir
üründür. Yayınlanacak standartlar ulusal ve uluslararası olarak takip edilmektedir.
ÜRÜN TANIMI

:

Nano partiküller ile yeni nesil polimerlerin reaksiyonu sonucu oluşturulmuş kompleks
bir yapıya sahiptir. Metal, plastik, cam, seramik, kumaş, beton gibi her türlü yüzey üzerine
uygulanabilir. Uygulama yapılan yüzey kuruyup kürleştikten sonra (hava durumuna bağlı
olarak 10-30 dk) yüzey hidrofobik bir yapıya sahip olur. Hidrofobik yapı su ve nemi iterek
yüzeyden uzaklaştırır. Uygulama yapılan yüzey asla ıslanmaz. Islanmayan yüzey soğuk hava
şartlarında üzerinde su barındırmadığı için donma olayı da gerçekleşmez.
KULLANMA TALİMATI :
Ürünü sprey ile uygulanmadan önce koruyucu gözlük, önlük ve maske kullanılması
gerekmektedir. Kolay alev alabildiğinden aşırı sıcak ortamda veya alev olan alanlarda
kullanılmamalıdır. Kullanımı yapılan alanda hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.
TANIMLAMALAR

:

Tek komponentli reçine, uygun hidrokarbon çözücüler ile sıvı hale getirilmiştir. Ürüne
hidrofobik yapı sağlamak için eklenen ajanlar sağlığa zararlı değildir. Bilinen zararlı florür
içeriklerin aksine geleneksel ürünlerden farklı bir yapıya sahiptir. Uygulanan kaplamanın en
önemli özelliği uygulandığı yüzeyi dış hava şartlarına karşı güçlü bir yapıya sahip
olmasından başka, su ve nemi iter. Bu özellikler kalıcıdır, zamanla özelliğini yitirmez ve
özellikleri azalmaz.

TEKNİK ÖZELLİKER (TDS)
ÜRÜNÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ (SIVI HALDE)
Renk

Ürün şeffaftır.

Uçucu Organik Bileşikler (VOC)

Uçucu organik madde içermektedir. (VOC )

Raf Ömrü

48 Ay

Ambalaj

400 ve 500 ml’lik spreylerde

FİZİKSEL DAYANIM
Sertlik Shore A

60-65 Shore A

Kopma Mukavemeti Mpa

4Mpa

Uzama %

-

Kullanım Sıcaklık Aralığı

-40 oC ,+ 110 oC

Yırtılma Dayanımı

İyi

Yapışma

Kullanım amacı gereği soyulabilir.

Delinme Dayanımı

Mükemmel

Buhar Geçirgenliği

Buhar geçirir( 0.1)

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

Elektrik iletim Özelliği

Yalıtkan, uygulanan kalınlığa bağlı olarak yüksek
voltaj dayanımı
2.7 T Ω = 2.7 x 1012 Ω

