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Solvent bazlı yüksek sıcaklıklara ve korozyona
dayanıklı kaplamalarda kullanılır.
Uygun p�gment ve dolgularla formüle
ed�ld�ğ�nde 600-650 °C'ye kadar ısıl dayanım
sağlar.
Ortam koşullarında 1 saat �çer�s�nde dokunma
kurumasını tamamlar. 
Organ�k reç�neler �le yüksek oranda uyumluluk
göster�r.

    ÜRÜN TANIMI

Densurf HR 900, ısı �le kürleneb�len fen�l-
pol�s�loksan reç�nes�d�r.

DENSURF HR 900 
S�l�kon Reç�ne

KULLANIM MİKTARI

Tavs�ye ed�len kullanım m�ktarı: %30-50 (ağırlıkça
toplam formül üzer�nden sunulduğu şekl�yle)

Not: Yukarıdak� bel�rt�len kullanım m�ktarı yönlend�rme
amaçlıdır. Opt�mum kullanım oranı laboratuvar testler�
sonucunda bel�rlenmel�d�r

K�myasal yapısı: Fen�l pol�s�loksan reç�ne
Katı madde (10 dk., 160°C): % 50±2 
Görünüm: Berrak/puslu sıvı
Yoğunluk (20˚C) : 1,153 ±0,020 g/ml
V�skoz�te (25˚C): 60 ±30 mPas
Solvent: Ks�len

       TEKNİK ÖZELLİKLER

*Ürün performansı reç�nen�n pusluluğundan etk�lenmemekted�r.
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ÇÖZÜNÜRLÜK

Yukarıda ver�len b�lg�ler laboratuvar ve �şletme denemeler�m�ze dayanarak ver�lm�ş güven�l�r tavs�yelerd�r.
Burada yazılı olmayan uygulama alanları �ç�n yasal olarak herhang� b�r sorumluluk kabul ed�lemez.

Al�fat�k H�drokarbon

ÇözünmezKısmen ÇözünürÇözünür

Termoplast�k Akr�l�k

Akr�l�k PU

SİSTEMLER

Epoks�

Alk�d 

Uygun Değ�lKısmen UygunUygun

Barbekü/soba
Egzoz
Endüstr�yel bacalar
Fırınlar
Boru hatları
Depolama tankları

      UYGULAMALAR

Endüstr�yel boyalar ve koruyucu kaplamalar:

Ortam sıcaklıklarında, terc�hen 5°C-35°C arasında
depolandığında, üret�m tar�h�nden �t�baren en az 12
ay raf ömrüne sah�pt�r. 
Kullanıldıktan sonra ambalaj kapalı tutulmalıdır.
Nem �le teması jelleşme �le sonuçlanab�l�r, kuru
ortamda muhafaza ed�lmel�d�r.
Uyarı! Metal ambalaj �le d�rekt teması raf ömrünü
kısaltmaktadır.
Uyarı! As�tlerden, ısı ve nemden uzak tutunuz.

      DEPOLAMA 

Tam kürlenme �ç�n 250°C'de 30 dk. fırınlanmalıdır.
Isıl dayanım testler� kuru sıcaklıklarda yapılmalıdır.
Reç�ne d�rekt aleve maruz bırakılmamalıdır.
Uygun organ�k reç�neler �le karıştırılarak kullanılab�l�r.
Yüksek sıcaklıklara(650˚C) dayanım �ç�n özell�kle
metal�k p�gmentler �le formüle ed�lmes�
öner�lmekted�r. 
Formülasyonda ks�len �le b�rl�kte �zobutanol, but�l
asetat g�b� polar solventler�n kullanılması tavs�ye
ed�lmekted�r.
Uygulama önces� yüzey hazırlığı yapılması
öner�lmekted�r.

       PROSES ÖNERİSİ
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