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TOPCOAT PU 26.6 
İÇ VE DIŞ YÜZEYLERDE KULLANILAN, SOLVENTLİ,  
ALİFATİK POLİÜRETAN MALZEMESİ 
 
KULLANIM Malzeme beton ve çelik yüzeylerde kullanılmaktadır.Beton yüzeylerde, 

duvarlarda, hafif araç veya sadece yaya trafiğinin olduğu atık su tesisi, kağıt 
hamuru tesisleri, kimyasal ve petrokimyasal tesisler, yiyecek, içecek tesisleri ve 
ilaç üretim tesislerinde kullanıma uygundur.Duvar ve tavanda da uygulanabilir. 
Sert,mat, tebeşirlenmeyen kaplama kimyasal reaksiyonla sertleşmektedir. 
Sertleşmesi atmosfer koşullarına bağlı değildir.Topcoat PU 26.6 tamamen 
sertleşmiş olan epoksi kaplamalar da dahil olma üzere daha önce boyanmış 
yüzeyler üzerine de uygulanabilir. 
 

 

ÖZEL NİTELİKLER ٭  Sert, dayanıklı, mat veya parlak 
 Temizlenmesi kolay  ٭
 Çeşitli renklerde veya şeffaf  ٭
 Kimyasal mukavemeti yüksek  ٭
 Yüksek kazınma direnci  ٭
 Tebeşirlenmeyen  ٭
 UV dayanımı  ٭
 

 

TANIM  Topcoat PU 26.6 çok iyi kimyasal ve UV dayanıklılığı olan 2 komponentli alifatik  
üretandır.Herbir komponent fabrikada tartılmış ve karışıma hazır bir şekilde 
paketlenmiştir.Tam olarak karışıp karışmadığının anlaşılabilmesi amacıyla 
sertleştirici şeffaf,reçine ise renkli olarak hazırlanmıştır. 
 

 

TEMEL VERİLER FİZİKSEL ÖZELLİKLER 20’ C’DE 
 

Kap ömrü                                    :  2 saat 
İlk sertlik                                      :  60 dakika 
Diğer kat uygulanma aralığı        : 12 saat 
Tamamen sertleşme                   :  7 gün 
Shore D sertliği                            : 72(ASTM D 2240) 
Aşınma                                        : 76 (ASTM D 3389) 
 

KİMYASAL ÖZELLİKLER 
Topcoat PU 26.6 seyreltik asitlere,alkalilere, ve temizlik için kullanılan       
deterjanlara  iyi direnç göstermektedir. 

 
 
 
 
 

 
 



UYGULAMA 
PROSEDÜRÜ 

UYGULANACAK YÜZEY 
Beton veya şap  minimum 25 N/mm2 olmalıdır.Beton, şerbet,toz,yağ ve  
kirlerden arınmış olmalıdır. Uygulama yapılacak ortamın bağıl nem oranı, 
BS8204 göre %75’i beton’daki nem ise %5’i geçmemelidir. Zeminde nem artışı  
ve yeraltı suyu basıncı olmamalıdır. Eğer kürünü tamamlamamış bir beton ise, 
veya yükselen nem problemi varsa  astar malzemesi olarak zemin kaplama 
sisteminin altına doğrudan Epoxy Primer NB uygulanabilir. Yüzeyde 
pürüzlendirme yapılmış ise bu işlem sonrasında ortaya çıkan zayıf ve hasarlı 
bölgeleri onarmak gerekir. Epoxy için hazırlanacak olan beton veya şap henüz 
dökülmemiş ise Huntsman teknik servisinden epoxy kaplamaya uygun olması 
konusunda bilgi alınılabilir. 
. 
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik kazıma 
veya 'Acid Etching' ile temizlenmesi zorunludur. 'Acid Etching' yapıldığında 
yüzeyin yıkanarak temizlenmesi gerekir. 
Çatlak, yada bozuk beton, agrega açığa çıkıp sağlam bir yüzey elde edilinceye 
kadar kumlama, ya da mekanik kazıma işlemine tabi tutulur. Bu durumda 
yüzeyin Araldite Holefiller kullanılarak tesviye edilmesi gerekir. Yağ bulaşan 
yüzeyler, ya alevle yakılmalı, ya da iyi bir deterjanla yıkanıp kurumaya 
bırakılmalıdır. 
Bütün çelik yüzeylerin İsveç Standardı SA 2 ½ kalitesinde kumlanması 
gereklidir. Daha sonra Araldite Steel Primer 011 veya Araldite Steel Primer 
012 ile astarlanmalıdır.  
 
KAPLAMA UYGULAMASI 
Malzemeler 400 d/d'lık mekanik mikserle karıştırılmalıdır.  
Topcoat PU 26.6 önceden tartılmış ikili paketlerde satışa sunulmaktadır.Başka 
bir malzeme eklenmesine gerek yoktur.Her iki paket de kendi içinde iyice 
karıştırıldıktan sonra sertleştirici reçine içine boşaltılır.Homojen bir renk elde 
edene kadar karıştırılır.İlk katı uygularken reçine karışımı %10 Solvent PU ile 
seyreltilir ve fırça veya rulo ile uygulanır.İkinci kat, seyreltme yapılmadan diğer 
kat uygulama aralığı kaçırılmadan uygulanır.Islak film kalınlığı 100 mikronu 
geçmemelidir, yoksa malzemenin kuruması zarar görür. 
Karışımı uygularken kap ömrü süresi kaçırılmamalıdır.Bu süre kaçırıldığı 
taktirde karışımın görüntüsünde pek bir değişiklik olmaz  ama malzemenin 
yapışması ve parlaklığı oldukça zarar görür. 
 
KÜR 
Film kurumadan önce bütün solventin yüzeyden uçması gereklidir.Uçmadığı  
takdirde solvent kuru film kalınlığı içinde hapsolacaktır. Bu yüzden kaplama  
yalnızca 5ºC’nin üstünde uygun havalandırma altında kullanılmalıdır. 
 Kimyasallara maruz kalmadan önce kaplama 7 gün kurumaya  
bırakılmalıdır. 
 
TEMİZLEME 
Huntsman Cleaning Fluid kullanınız. 
 
VERİM 
7.5 kg’lık paketlerle yaklaşık 75 m ‘lik yer tek katta 40 mikron kalınlık 
verecek şekilde kaplanmaktadır.Pürüzlü veya çok absorbe eden yüzeyler 
için daha fazla malzeme gerekir 
 

 
 
 
 
 



AMBALAJ  VE 
DEPOLAMA 

Topcoat PU 26.6  7.5 kg’lık ambalajlarda sunulmaktadır. Renkli ise; 7.000 kg 
reçine (A), 0.500 kg sertleştirici (B), şeffaf ise; 6.400 kg reçine (A), 1.100 kg 
sertleştirici (B).   
Ürünün raf ömrü, 5ºC ile 25 ºC arasında, açılmamış ambalajda ve kuru 
ortamda muhafaza edildiği takdirde on iki aydır. 

 
 

KULLANMA VE 
GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ 

Topcoat PU 26.6 
Kurumamış epoxy malzemesini ağıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden 
uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. 
Kurumamış epoxy maddesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu 
krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. 
Buharını teneffüs etmeyin. 10° C altında kullanmayın. 
Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz. 
Yalnızca Endüstriyel Kullanım İçindir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UYARI: Teknik veriler ve sonuçları kontrollü laboratuar koşullarında yapılan testlere dayanmaktadır ve Alıcı tarafından kendi kullanım koşullarında 
yapılacak testlerle teyit edilmelidir. Burada tanımlanan ürün, mukoza membran, tahriş olmuş cilt veya kanla uzun süreli temas edilen kullanımlar veya 
vücuda implantasyon yerleştirilmesi amaçlanan kullanımlar için test edilmemiştir ve dolayısıyla da bu tür kullanımlar için tavsiye edilmez veya uygun 
olduğu belirtilmez ve Huntsman bu tür kullanımlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Huntsman işbu dokümanda verilen teknik 
veya diğer bilgi veya tavsiyelerden dolayı sorumlu olmayacak ve bu dokümanın içerdiği veya Alıcının talep edip etmemesinden bağımsız olarak 
Huntsman tarafından verilen teknik veya diğer bilgiler ya da tavsiyelerle ilgili bütün riskler Alıcı tarafından üstlenilecektir.  

          
 

Not Araldite® Huntsman Corporation’ın veya Huntsman Corporation’ın herhangi bir iştirakinin bütün 
ülkelerde olmamakla birlikte bir veya birden fazla sayıdaki ülkedeki ticari markasıdır 
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