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TEKNOSTOP  ANTIOSMOSİS                                                  Katalog No : 1200 - 124 
 
Teknostop Antiosmosis epoksi esaslı iki bileşenli bir tamir malzemesidir. Bu ürün mükemmel 
sızdırmazlık  sağladığından cam elyafı takviyeli polyesterden imal edilmiş teknelerdeki sızıntıları yok 
etmek ya da önlemek için uygundur.3 kat Teknostop  Antiosmosis  yaklaşık 600 mikronluk bir kalınlıkta 
uygulanır. Bu kalınlıktan dolayı denize ve tatlı suya çok dayanıklıdır.  
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
 
Hacimce katı madde (%)    :  100 
Bağlayıcı       :  Epoxy reçine 
Yaş film kalınlığı (µ)    :  200 (tek kat) 
Kuru film kalınlığı (µ)    :  200 (tek kat) 
Pratik kaplama kapasitesi (m2/lt)    :  3∼ 4 (tek kat) 
Uygulama aralığı (ºC)     :  + 15 ∼ + 35 
Tam sertleşme (gün) (20 ºC)    :  7 
İkinci kat uygulama (saat)   :  Min. 16/ max. 48 
Kat sayısı                                    :  2 ∼ 3 
Tiner                                                  :  Kullanılmaz.  
Uygulama şekli      :  Fırça, rulo,  
Yüzey hazırlama                              :Sızıntıların yokedilmesi için ,jel kot’un veya 

polyesterin bozulmuş alanları kumlanarak veya 
taşlanarak  kaldırılır. Yüzey yıkanır. Deterjan ile 
yağdan arındırılır ve tatlı su ile tam olarak durulanır. 
Yüzey uygulamadan önce tamamen kuru olmalıdır. 80 
-180 numara zımpara kağıdı ile zımparalanır. 

Uygulama                                                           : 3 kat Teknostop Antiosmosis yaklaşık 600 mikron 
kalınlıkta uygulanır. Mümkün olan maksimum 
nüfuziyetin eldesi için 1 inci kat fırça ile 
uygulanmalıdır. Bir sonraki Teknostop  Antiosmosis 
katının uygulanması için önerilen süre aşılmış ise 
yüzey yapışmanın iyileştirilmesi için 80  -180  numara 
zımpara kağıdı ile  hafifçe zımparalanır. 

Karışım oranı (ağırlık)    :  2A / 1 B 
Karışım oranı (hacim)    :  2 A / 1 B 
Karışımın kullanılabilirlik süresi (20 ºC)(dakika) :  35 
Güvenlik önlemleri                                : Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilde temas ile 

duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için 
zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı 
tesirleri olabilir. Kansere yol açabilir. Soya çekim 
yoluyla intikal edebilir hasarlara sebebiyet verebilir. 
Teneffüs edildiğinde ve yutulduğunda sağlığa 
zararlıdır. Yanmalara yol açar. Gözlerle ve ciltle 
temastan kaçınınız. Yutulması halinde derhal doktora 
başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz). 
Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde kullanınız. Tesiri 
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altında kalınmasından kaçınınız - kullanmadan önce 
özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların 
ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gaz/ Duman/ 
Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Gözlere temas 
etmesi halinde derhal soğuk suyla çalkalayınız ve 
doktora başvurunuz. Kanalizasyona atmayınız; bu 
maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme 
yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu giyim, 
koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi 
kullanınız. Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde 
nefes koruyucu alet takınız. Kaza ya da fenalık 
halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi 
gösteriniz).  


