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Aşınma, Darbe, Erozyon ve Koroz-
yona karşı elastomer püskürtme 
kaplama ve Tamir malzemeleri

Kaynakların korunması ve maliyetleri azaltmak için 
yeni lastiğimsi sıvı elastomer kaplama, tamir sistemi . . .



MetaLine 700 Serisi

metaline.com

Yöntem

MetaLine® 700 Serisi
Yerinde, Erozyon, Korozyon ve Aşınma 
sorunlarına karşı püskürtülebilir, Lastiğimsi 
Elastomer aşınma koruması

Günlük onarım – geleneksel teknolojiler 
ile mahalde tamir edilmesi mümkün değil. 
Hiçbir yetkilinin görmek istemediği bir 
durum . . .

Olması gereken budur - MetaLine ile par-
ça yenilemesi: Orjinal- yedek parçası gibi 
dayanıklı bir profesyonel yenileme, üstelik 
çok daha ekonomik . . .

MetaLine olarak 50 yılı aşkın süreden beri aşınmaya maruz kalabilen 
yüzeylerin yeniden teşkili ve koruması için sentetik kaplama maddeleri 
üzerine faaliyet göstermektedir.

MetaLine 700 Serisi fabrika ve işletmelerde verimliliğin düşmesine 
sebep olabilen “bakım ve tamirat“ duruş süreçlerinin minimize edil-
mesi amacıyla, Epoksi Seramiğin basit uygulama şekli ve Vulkanize 
kauçuk kaplamaların performansını birleştiren yeni bir malzeme 
fikridir! Metaline elastomer kaplamalar son derece kolay ve hemen 
hemen her ortamda kullanım imkânı sunabilen “yeni nesil kartuş-
lu püskürtme teknolojisi” sayesinde metal aksam ve ekipmanların 
korunmasında bir dönüm noktasıdır . . .

Doğal kauçuk performansı denenmiş iyi bir aşınma ve korozyon korumasıdır. Ancak 
bu uygulamadaki sorunlar, ağıza doğru eğim gösteren noktaların açık kalması, sınırlı 
onarım kabiliyeti ve oldukça yüksek Vulkanizasyon masraflarıdır. Hasarlı yüzeyin, 
Araç, Ekipman veya Sistem üzerinde takılı olduğu noktalarda geleneksel çözümlerle 
esnek kaplamalar yapmak genellikle mümkün değildir. Onarım gereken durumlarda 
genellikle epoksi-seramik ürünlere başvurulmaktadır. Kauçuğun esnekliği yerine sert 
Plastik-dolgu maddesi kullanımının ise aşınma sorununu ne derecede çözebileceği 
düşünülmesi gereken bir konudur. 

MetaLine 700 Serisi tüm bu problemlere çare olabilen bir Elastomer malzeme sis-
temidir. Yeni Kartuş-Püskürtme işlemi ile kaliteli kauçuğun performanslı özelliklerini 
kombine etmektedir. Böylece, Püskürtülebilir Elastomer Aşınma Koruma kaplamasını 
profesyonel, hızlı ve eksiz olarak, doğrudan olay yerinde uygulamak mümkündür.  
Malzeme Poliüretan temelli olup vulkanizasyonu gereksiz kılmaktadır.

MetaLine “Kartuş-Püskürtme Tabancası” sayesinde kaplama malzemesi komponentle-
ri otomatik olarak karıştırılır ve anında püskürtülür. Sonuç olarak Erozyon’a karşı eşşiz 
direnç gösterebilen, hidro-dinamik yüklere dayanıklı kaplama yüzeyleri oluşmaktadır. 
Metaline kaplamaların mukavemeti geleneksel aşınma kauçuk kaplama malzemeleri 
ile karşılaştırıldığında çok daha yüksektir!

MetaLine 700 Serisi basit püskürtme yöntemi, olağanüstü pürüssüz yüzeyi ve sisteme 
uyum harmonisi ile hayranlık uyandırmaktadır. Ürün nakil tesislerinde % 3,5 kadar 
verimlilik artışları belgelenmiştir.

Yöntem metal parçaların tamamı ile kaplamasında olduğu gibi mevcut kaplamaların 
tamiri ve tekrar kaplanması için de uygundur.
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Malzeme Bilgileri

Malzeme

MetaLine 700 Serisi Solvent ( Çözücü) içermeyen 2- Bile-
şenli elastomerdir. Uygulama Pürskürtme, enjeksiyon veya 
dökme ile mümkündür. Polimerizasyon 1 dakika sonra baş-
lamaktadır, bu sayede dikey yüzeyler üzerinde de 1 ila 20 
mm kalınlığında akış olmadan uygulama yapmak mümkün-
dür. İşlem hemen hemen her iklim koşulunda (yüksek nem 
dâhil) doğrudan olay yerinde uygulanabilir.

MetaLine 700 serisi, Çelik, Paslanmaz Çelik, Prinç, Alumin-
yum, Bronz, Beton, Kauçuk, Ahşap veya çeşitli Plastik mal-
zemeler de dâhil olmak üzere hemen hemen tüm maddeler 
üzerine yapışır. Kaplama yapılacak malzeme yüzeyinin ısı-
tılması gerekli değildir. Kaplama işleminden takribi 5 dakika 
sonra yüzey el ile teması karşılayacak kadar kurur ve ( 20 °C 
de) 24 saat sonra malzeme gerektiği alanda kullanulabilir. 
Uygulamadan bağımsız olarak ısıya dayanıklılık -50 °C ve 
+120 °C dir. 

MetaLine 700 Serisi gerilimsiz olarak sertleşir ve kimyasal 
yapışmanın yanı sıra mekanik bir hafıza etkisi geliştirir, bu 
kaplamayı kalıcı olarak zemine çeker ve her türlü çözülme 
eğilimine Kauçuk plakalarda olduğu gibi karşı koyar. 
MetaLine 700 Serisi üzerine kaplama yapılabilir ve onarı-
labilir! 

3 Farklı sertlik derecesi mevcuttur: 

 MetaLine 760 (60 Shore A) Hasar görmüş yumuşak, 
esnek yüzeylerin tamirinde veya Konveyör bantların onarımı 
için kullanılır

 MetaLine 785 (85 Shore A) Aşınma, Erozyon- ve Kavi-
tasyona uğramış yüzeylerde ilk tercihtir

 MetaLine 795 (95 Shore A) Düşük statik sürtünme 
katsayısı ile yapışmazlık/kaydırma özelliği için geliştirilmiştir. 
Akışkanlığa karşı direnen köprüsel oluşumlara (örnek: Silo 
Bunker’leri) müsaade etmez

MetaLine 700 Serisi kaplamalar kullanım için güvenlidir. 
ABD - Kurumları tarafından FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Da-
iresi)- Standartları uyarınca “farmasötik/eczai güvenli” ve 
Kuru maddeler için kısmen “Gıda normlarına uygun” olarak 
sınıflandırmıştır.

MetaLine 700 Serisi gücünü yüksek alaşımlı çelikler ve zırh-
lar ile mukayese edilebilen Erozyon - Aşınma direncinden 
almaktadır. 1,05 g/cm³ yoğunluk ile en hafif Duroplastik/ter-
moset (donduktan sonra formu değişmeyen) Aşınma koru-
ması konseptini oluşturmaktadır. Taşıma sistemi tesislerin-
deki sağlamış olduğu Enerji tasarrufları (Çarklar ve Rotorlar 
üzerindeki uygulamalarla) dikkate değerdir.

Uygulama işlemi

Yeni MetaLine Kartuş-Püstkürtme işlemi, pnömatik kontrollü 
malzeme sevkiyatını mümkün kılan “Düşük Basınçlı Püstkür-
me” yöntemine dayanmaktadır.

MetaLine kartuş- Püskürtme tabancası aracılığı ile çift bile-
şenli kaplama komponentleri doğrudan kartuş tüplerinden 
dışarı doğru preslenir, otomatik ve hassas olarak dozlanır, 
karıştırılır ve püskürtülür.

Aynı bir sprey kutu boya gibi sadece gerekli olduğu kadar 
malzeme alınır. Karıştırma prozesinde atık oluşmaz. Kısmen 
Kullanılan çift komponentli kartuşlar daha sonraki bir tarihte 
tekrardan kullanılabilir.

Karıştırma işlemi aynı zamanda püskürtme ağzı olarak işlev 
gören Plastik-Tek yönlü karıştırıcıda gerçekleşir. Püskürtme 
tabancası kaplama malzemesi ile temas etmez, bu şekilde 
çalışma bitiminde Alet temizliği gerekmez. Kartuşlar bo-
şaltıldıktan sonra Plastik 
geri dönüşüm merkezine 
gönderilir. 

Çalışma şekli solvent( 
çözücü) kullanılmadığı 
halde ıslak boya çalış-
masına benzer. Sadece 
5 bar hava basıncı ve 
takribi 300 l/dak kompre-
sör hava akışı gereklidir.

MetaLine kartuş taban-
cası yoğun gündelik kul-
lanım için aşınmayacak 
şekilde tasarlanmıştır. 
Yatırım maliyeti 1.000.- 
Euro’dan daha düşüktür! 

Aşınma ve Erozyon’a dirençli 

Sürekli olarak Elastik

Püskürtülebilir ve şekillenebilir

Darbe emicidir

Kaydırıcı veya Kaymayı engelleyici 
özellik verilebilir

Korozyona dayanıklıdır
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Teknik Veriler

MetaLine® 700 Serisi Elastomer Sprey

MetaLine 760 MetaLine 785 MetaLine 795

Sertlik (Püskürtme / Döküm) 60 / 65 Shore A 82 / 85 Shore A 95 / 98 Shore A
(A.S.T.M. D2240-68)

Yoğunluk 1,10 g/cm3 1,05 g/cm3 1,05 g/cm3

(DIN 53 479)

Yırtılma- / Kopma mukavemeti  20 N/mm2 20 N/mm2 24 N/mm2

(A.S.T.M. D412-68)

Gerilme katsayısı (100 % esnemede) 6 N/mm2 7 N/mm2 13 N/mm2

(A.S.T.M. D412-68)

Yırtılma direnci 68 N/mm 55 N/mm 68 N/mm
(DIN 53 515)

Kopma uzaması 650 % 380 % 275 %
(A.S.T.M. D412-68)

Darbe esnekliği 63 % 45 % 27 %
(DIN 53 512)

Termal iletkenlik 0,2 W/K·m  0,2 W/K·m 0,2 W/K·m
(DIN 52 612)

Yalıtkanlık yüzey direnci 7 x 1010 Ohm 7 x 1010 Ohm 7 x 1010 Ohm
(DIN 53 482)

Yalıtkanlık direnç voltajı > 5 Kv/mm > 5 Kv/mm > 5 Kv/mm
(DIN 53 841)

Isı direnci +100 °C  / +60 °C +120 °C  / +60 °C +120 °C  / +60 °C
(kuru / ıslak)

TABER’e göre yıpranma n.d. 8,2 mg  10,5 mg
(A.S.T.M. D1-044-73 - Rad H-22, kuru, 1 kg, 1.000 rev.)

Yıpranma 80 mm3 70 mm3 n.d.
(DIN 53 516)

Sürtünme katsayısı µ(0) = takribi 0,7 µ(0) = takribi 0,6 µ(0) = takribi 0,2
(DIN EN ISO 8295)

Katı madde içeriği (Hacim ve ağırlığa göre) 100 % 100 % 100 %
(DIN EN ISO 3251)

Çalışma süresi 7 Dakika 1 Dakika 1 Dakika
(50 °C de)

Tam kuruma > 1,5 Gün > 1 Gün > 1 Gün
(20 °C de – kapasite)
 
Verimlilik 1,20 kg/m2 1,20 kg/m2 1,20 kg/m2

(mm yüzey kalınlığı başına, Teorik olarak)
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Uygulama alanları

  Elek makinesi

  Nakliye Bantları 

  Tahrik silindiri 

  Flotasyon (Yüzdürme) tankı

  OTR- Büyük inşaat nakliye araçlarının lastikleri 

  Pompa çarkları/fanları 

  Katı atık vakum kamyonları dirsek ve boruları

  Vantilatorler 

  Kıvamlaştırıcılar

  Yüzer boru ve hortum sistemleri 

  Çamur boruları 

  Siklonlar

  Silindir gövdeli elek çerçeleri 

  Elevatör kovaları

  Boru Dirsekleri

  Beton sevk sistemleri

  Kasnaklar 

  Pompa gövdeleri

  Oluklar /  Döküm hazneleri

  Konveyör bant bağlantı noktaları  

  İşlem/Proses kapları

  Elek kutuları 

  Boru hatları  

  Tanklar / Silolar

  Mikserler

MetaLine®
 
700 Serisi - Hasar görmüş kauçuk kaplama-

lar veya aşınmaya  açık yapı parçalarının yerinde aşınmaya 
karşı elastomer koruma kaplaması

 

Aşınma koruması Erozyon koruması
 

Korrozyon koruması Yapışmama özelliği 
 

Darbe absorbe Ses geçirmezlik 
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2
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1   Dayanıklı bir Korozyon koruması - 3mm MetaLine 785

2   Karmaşık yüzeylerin korozyon korumasında MetaLine 
 elastomer rakipsizdir

3   Kartuş tabancası sayesinde direkt sorun noktasında kaplama

4   Yeni, kullanılmış veya yıpranmış yüzeyler – MetaLine için sorunsuz

5   Uzun süreli yüzey korumasında yeni nesil bir ürün

6   Aşındırıcı (çamurumsu) ortamlarda çalışan karıştırıcılar için 
 kalıcı koruma

4

Komponentlerin korunması

Olumsuz iklim koşullarında doğrudan prob-
lem noktasında kullanım için, püskürtüle-
bilir elastomer kaplama koruması. Sağlam, 
esnek, dayanıklı ve her zaman üstüne 
tekrar kaplama yapılarak tamir edilebilir

  Helezon ayrıştırıcılar 
 (sınıflandırıcılar / tasnif ediciler)

  İşlem / Proses kapları
  Siklonlar
  Separatörler

Genel Madencilik 
teknolojisi

3
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1   Makine kullanmadan uygulanabilen, lastiğimsi püskürtme 
 kaplamalar katmanlar arasında iz bırakmaz . . .

2   Kartuştan doğrudan Betona –  sıkı ve sürekli esnek

3   Pürüzsüz, akışkanlığı optimize eder, kaplama izi yok - buna 
 rağmen lastiğimsi

4   Bu karıştırıcı üzerinde darbe emici elastik MetaLine koruması 
 mevcuttur

5   MetaLine 785 ile kaplanmış Eriez- Manyetik seperatör (ayrıştırıcı)

6   Sorun noktasında kaplama, soğukta kaplama, olan üstü 
 şartlarda kaplama  – MetaLine için sıradan işlerdir

4

Abrasiv aşınma koruması

Vulkanize etme ihtiyacı duymayan, püskür-
tülebilir, lastiğimsi, tamamen eksiz yüzey 
kaplama koruması. Yırtılmaz, şok emici ve 
aşırı zor şartlar altında uzun süreli çalışma-
ya dayanıklıdır

  Karıştırıcılar
  Manyetik separatörler
  İşlem (prozes) çanakları
  Ürün toplama/biriktirme kapları

3

Genel Madencilik 
teknolojisi
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1   Tuzlu su kullanımı için (kat izi bırakmadan) püskürtme yöntemi 
 ile lastiğimsi kaplama yapılmış makine

2   İçten ve dıştan kaplanmış - maksimum koruma konsepti

3   Sıvı püskürtme yöntemi sayesinde köşe, eklem ve seviye izleri 
 oluşmaz

4   Kauçuk gibi aşınmaya dayanıklı, boya gibi kolay uygulama

5   Kauçuk aşınma plakaların artık uygulanamadığı yüzeylerde - MetaLine

6   İhtiyaca ve üzerine düşen yüke göre, kolaylıkla uygulanabilen 
 kaplama kalınlığı

Değer koruma

Aşınma ve korozyon koruması için püskürt-
me yöntemi ile elastomer kaplamalar. Son 
derece daya- nıklı ve pürüzsüz. Titreşimsiz 
olarak mahalde ve açık alanda uygulanabi-
lir, tekrar tamir edilebilir

  Çok katlı eleme makineleri 
  Sınıflandırıcılar 
  Rotatif/döner elekler
  Besleme hazneleri  
  Islak eleme tesisleri 
  Kavisli elek kutuları 
  Silindirik hazneli elek makineleri

Eleme 
Makinaları

1

2

5 643
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1   Boyutsal doğruluk gerekiyor ise çözüm bizdedir

2   Püskürtün, koruyun, çalışın, masrafları düşürün  . . . 

3   İyi bir aşınma koruması ancak bu kadar estetik ve çekici olabilir . . . 

4   Yapısal anlamda rakipsiz bir bir çözüm: Dikişsiz (kat izi bırak-
 mayan) elastomer kaplama

5   Kauçuk ile uygulanamayan elastomer kaplama çözümleri

6   Her şeyi açıklayan bir ayrıntı - MetaLine püskürtme kaplamalar

Aşınma koruması 

Püskürtülebilir, lastiğimsi sıvı elastomer 
koruma kaplamalar. Eleme fonksiyonunu 
korur sağlıklı elemesini sağlar. Aşınmaya 
karşı dayanıklı, kolay temizlenir ve vibras-
yonlara dayanıklıdır

  Elek kasnağı 
  Köşe Dayanakları 
  Tambur elek yapılar 
  Vibrasyon elekleri 

Elek / Filtre 
kasnakları

1

2

5 643
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1   Vulkanize kauçuğun çözemediği durumlarda  . . .

2   Özellikle dirseklerdeki değişken kaplama kalınlarında zahmete değer

3   Boyadan daha iyi, lastikten daha iyi - Güçlü bir malzeme fikri

4   MetaLine ürününü OEM malzeme veya bir Tamir ürünü olarak 
 sunmaktadır

5   Yüzdürme kafeslerinde  Profesyonel ve hızlı onarımlar 

6   Yüzey ne kadar karmaşık ve zor ise MetaLine o nispette daha 
 başarılıdır

Aşınma koruması (Sürtünmeye bağlı)

Sürtünen, çizilen, çarpma etkisi ile aşınma-
ya maruz kalan parça ve yüzeylerin ko-
runması için püskürtülebilir elastomer sıvı 
kaplamalar, kısa süreler zarfında uygulana-
bilir ve hizmete alınabilir

  Yüzdürme kafesleri 
  Elek ve – Ayraç tesisleri 
  Dağıtıcı / Distribütörler 
  Elek sandıkları 
  Kıvamlaştırıcılar 

Flotasyon (Yüzdür-
me) aksesuarları

1

2

5 643
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1   Yerinde kurulu durumda tamir kaplaması 

2   2- Bileşenli püskürtme sistemi sayesinde teknolojik bir avantaj

3   Eksiz ve darbesiz elastomer sıvı kaplama 

4   Çarpmalara, kazınmalara, sürtünmelere ve yıkanmaya karşı dayanıklı

5   Hasar görmüş Kauçuk- Kaplamanın kısmi onarımı 

6   Birçok 1000 m² kaplamalar – bu da MetaLine

Korozyon koruması 

Püskürtülebilir Elastomer sıvı kaplamalar. 
Dublex- Korozyon koruma özelliği. Yük-
sek ortam sıcaklıklarında ve yüksek nemli 
ortamlarda yerinde uygulama imkanı. 
Aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve 
uzun ömürlü. Lastikten daha dayanıklıdır ve 
mevcut kaplamaların yeniden püskürtme 
yöntemi ile onarımı için uygundur

  Yüzdürme kafesleri 
  Yüzdürme tankları 
  Yüzdürme aksesuarları 
  Attritör (Islak öğütme)

Flotasyon / Yüzdürme tankları 
korozyon koruması

1

2

5 643
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1   Kalın, eksiz, dayanıklı, uzun ömürlü, kalitesi kanıtlanmış

2   Boyuna bölünmüş dirsekler – Aşınmaya karşı en mükemmel koruma

3   Lokal olarak kaplama kalınlığı arttırılabilir- Fonksiyonel ve ekonomik

4   MetaLine ile şantiye ortamında dikişsiz (eksiz) elastomerize kaplama

5   Flaştan başlayarak iç kısımlara kadar dikişsiz (eksiz) geçiş imkanı

6   MetaLine – aynı zamanda dış koruma içinde mükemmel bir çözümdür

Fonksiyonel güvenlik

Uzun süreli yüzey koruması için dökme ve 
püskürtme metodu ile uygulanabilen elas-
tomer kaplamalar. Arzu edilen her kalınlıkta 
uygulanabilir. Kimyasal direnci yüksektir. 
Metal parçacık içermez, saf mineraller 
içinde uygundur. Aynı zamanda (bilhassa 
büyük yüzeylerde) Flanş ara contası olarak 
da uygulanabilir

  Boru hatları
  Rakorlar
  Boru Dirsekleri
  Distribütör / Dağıtıcılar

Sıvı çamur/harç sev-
kiyatı boru hatları

1

2

5 643
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1   MetaLine – çok büyük uygulama alanları için de mükemmel bir 
 çözümdür

2   MetaLine 785 ile kaplanmış özel döküm çarklar

3   MetaLine sayesinde düşük maliyet ve uzun dayanıklık

4   MetaLine püskürtme teknolojisi tüm makine, ekipman ve mal-
 zeme tipleri için uygundur

5   Elastomerik Pompa uzun süreli aşınma koruması

6   Elastomer kaplanarak Tamir edilmiş Pompa çarkı

Erozyon koruması

Erozyon koruması için püskürtülebilir Elas-
tomer kaplamalar yüksek dinamik yüklere 
dayanıklıdır. Kaplama sonrasında son dere-
ce pürüzsüz yüzey elde edilir. İsteğe bağlı 
olarak yapışmazlık/kaydırganlık özelliği 
sağlanabilir. Enerji tasarrufu ve verimliliği 
artırıcı etkisi göz ardı edilemez

  Çelik çarklar 
  Paslanmaz çelik çarklar 
  Prinç çarklar 
  PUR- Poliüretan çarklar 
  Lastik veye Kauçuktan mamül çarklar
  Plastikten mamül çarklar

Açık 
çarklar

1

2

5 643

http://www.metaline.com


MetaLine 700 Serisi

metaline.com

1

2

5 6

1   Elastomer kaplanmış %28 Krom içerikli Maden Çarkı (Warman)

2   Pürüzsüzlük ve yüzey kalınlığı hassasiyeti açısından rakipsiz - 
 MetaLine

3   Fırçanın artık ulaşamadığı yerlerde MetaLine “Çözüm” dür

4   Gri dökme demir ile karşılaştırıldığında % 450 daha fazla 
 dayanım ömrü

5   Bu katı madde Vakum makinesi pompa çarkına 25 mm elas-
 tomer kaplama uygulanmıştır

6   Çelik döküm’e kıyasla elastomer kaplama %3,5 kadar verimli-
 lik artışı sağlar

4

Kullanım ömrünü uzatılması için püskürtü-
lebilir dikişsiz ( eksiz) elastomer kaplama-
lar. Erozyon ve Kavitasyon’a karşı özellikle 
dayanıklı. Düşük yüzey ağırlığı. Hidrodina-
mik olarak optimize edilmiş yüzey yapısı. 
Nötr titreşim özelliği

  Çelik çarklar 
  Paslanmaz çelik çarklar 
  Prinç çarklar 
  PUR- Poliüretan çarklar 
  Lastik veye Kauçuktan mamül çarklar
  Plastikten mamül çarklar

Aşınmayı indirgeme

Kapalı 
çarklar
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1   2 mm MetaLine Sıvı kaplama – dikişsiz / Eksiz 

2   Karmaşık tasarımlar özel tekniklerle kaplamayı gerekli kılar

3   Profesyoneller tarafından profesyoneller için MetaLine kartuş 
 püskürtme tekniği 

4   Sevk etme, karıştırma, çalkalama, yoğurma, MetaLine 
 uygulaması için ideal ortamlar

5   MetaLine 785 ile kaplanmış sulu kireç süspansiyon pompası

6   Tuzlu suda sürekli kullanım için kaplanmış

4

Dinamik etkilere maruz kalan hareketli 
elemanların kaplanması için dikişsiz püs-
kürtülebilir elastomer yüzey kaplamaları. 
Bağımsızca ayarlanabilen kaplama kalınlığı 
ve kaplamalar arası geçişler. FDA - onaylı 
(Eczacılık ve kısmen Gıda maddeleri)

  Çelik Fanlar
  Paslanmaz çelik fanlar
  Pirinç Fanlar
  Poliüretan elastomer fanlar
  Kauçuk / lastik Fanlar
  Plastik Fanlar

Maddesel yüzey koruması

Çarklar
(Özel formlar)

3
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1   Kaplanmış Pompa gövdesi (Tamirat - Yenileme)

2   2 mm MetaLine 785 ile kaplanmış büyük bir pompanın gövdesi

3   8 mm MetaLine elastomer kaplı sert dökümden mamül soğut-
 ma suyu pompası

4   Dikişsiz elastomirize edilmiştir – MetaLine süper kaplama teknolojisi

5   MetaLine Eelastomerik özellikleri aşırı yüklere dayanım gösterir

6   MetaLine kaplanmış Egger- Pompası % 550 daha uzun ömür 
 göstermiştir

Maliyetleri azaltma

Aşırı düzeyde aşındırıcı maddelerin aşındır-
masına maruz kalan Makinelerin korunması 
için Püskürtülebilir elastomer kaplamalar. 
Plastikimsi, Kaynaksız (eksiz) malzeme 
özelliğinden dolayı aşınmaya karşı güçlü 
aşınma direnci. Ayna gibi pürüzsüz üst yü-
zey yapısı nedeniyle verimliliği artırır

  Gri döküm demir Gövdeler 
  Çelik Gövdeler
  Duplex Gövdeler 
  Sert döküm Gövdeler

Santrifüj pompa 
gövdesi
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1   MetaLine Püskürtme elastomer kaplamaları malzemenin 
 ömrünü uzatır

2   Dikişsiz (eksiz) uygulanabilir - hiçbir fırçanın sığmadığı yerlerde bile

3   Epoksi seramik kaplama maddelerine kıyasla 50 kata kadar 
 daha dayanıklıdır

4   Çok basit ve daha ekonomik OEM - Çözümü

5   Pürüzsüz kaplama, optimize edilmiş akışkan yüzeyler

6   Düzgün, pürüzsüz, kaynaksız ve lastiğimsi

Erozyonu indirgeme

Eksenel (Aksiyal) bölünmüş
Pompa gövdesi

1

2
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Erozyonal aşınmaya maruz yüzeylerin 
korunması veya yeniden kaplanması için 
püskürtülebilir Elastomer kaplama. Soğuk, 
gerilmesiz, takviye edici. Darbe ve titreşim-
lere dayanıklı. Pompa imalatçılarının araş-
tırmalarına göre aşınmalara karşı paslan-
maz çelikten (örn. KSB Technik kompakt 
10/2004) daha dayanıklı

  Çift emişli “Salyangoz gövde” 
  Eksenel (aksiyal) bölünmüş Gövde
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1   Çok güvenli korumanın yanı sıra aynı zamanda dekoratif

2   Islak yüzeye temas halinde olan tüm parçalar üzerinde uygulanabilir

3   Mükemmel yüzey kalitesi ile verimliliği geliştirir

4   Tüm yüzeylerde (daldırma metodu gibi) dikişsiz lastiğimsi kaplama

5   Kaplar, çarklar, aşınan plakalar ve borular için uygundur

6   Flygt çark elastomer koruma ile korunmuş ve dayanımı optimi-
 ze edilmiş

4

Kimyasal koruma

Daldırma tesislerinde iç / dış yüzeyleri 
kimyasal (Korrosiv) ve mekanik (Abrasiv) 
aşındırıcı saldırılardan korumak için püs-
kürtülebilir Elastomer kaplamalar veya Fırça 
ile uygulanabilen Novolac - Kaplamalar. 
Kendin uygula yöntemi, uzun ömürlü ve çok 
ekonomik

  Kirli su pompaları 
  Kanalizasyon pompaları 
  El pompaları 
  Sintine pompaları 
  Dalgıç pompaları 
  Dalgıç motorların karıştırma pervaneleri 
  Akış hızlandırıcılar

Dalgıç 
Pompalar

3
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1   Tamiri kolay – uzun süreli fonksiyonellik

2   Birden çok yapı bileşeni rejenerasyonu ile etkin çevre koruması

3   “Markasız yedek parça“ gibi ekonomik- Orjinal marka kadar iyi

4   Yenilenmiş bir yarım gövde parçası monte edilirken

5   Soğuk – olay yerinde elastomer püskürtme ile kaplanmış Metal 
 gövde parçası

6   Adet ağırlığı 18 kg, Tamirat gereksinimi 2 kg = Maliyet azaltma

Makine parçası - Yenileme

Püskürtülebilir veya spatula ile uygulanabi-
lir Elastomer tamir  ve kaplama malzemesi. 
Orjinal yapı parçasına kıyasla eşit veya 
daha uzun ömürlü. Atık önleme ve kaynak 
tasarrufu sayesinde ekstrem ekolojik sürdü-
rülebilirlik

  Lastik gövde parçaları 
  PUR- Elastomer gövde parçaları 
  Dökme çelikten yarım parçalar 

Pompa ve
Gövde parçaları
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1   MetaLine – Atık su mühendisliğinde bilinen bir çözümdür

2   Yanlızca “Püskürtme elastomer kaplama” metodu ile korunabi-
 len bir yapı

3   Süper pürüzsüz, düzgün, verimli ve elastik

4   Yeni nesil “Burgu vidali könveyör” kaplaması

5   MetaLine kaplamaları hiçbir şekilde metal içermez

6   Hiç bir şeyin yapışmaması ve asılı kalmaması için - MetaLine

Kombine korozyon ve aşınma koruması için 
püskürtülebilir elastomer kaplama. Opsiyo-
nel yapışmazlık özelliği

  Serbest çalışan Könveyörler (basınçsız)
  Kalıp kumu hazırlama
  Elevatörler 
  Tüp vidalı könveyörler 
  Tekneli vidalı konveyörler 
  Arşimet Könveyörler
  Su türbinleri 

Çalışma ömrünün uzatılması

Helezon 
konveyör
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1   Darbesiz & Dikişsiz, lastiğimsi, eksiz ve çıkıntısız mükemmel 
 düzgünlükte kaplama yüzeyi

2   MetaLine – Karmaşık yüzeylerde rakipsizdir

3   Pürüzsüz, gerilimsiz, akışı optimize eder

4   Kuru ve ıslak ayrıştırıcılar için uygundur

5   Gerektiği zaman yerinde tamir edilebilir veya üzerine tekrar 
 kaplama yapılabilir

6   MetaLine – Yüksek akış hızları için geliştirilmiştir . . .

Aşınma riski olan tesislerde kaplama 
tamirleri veya tamamen yeniden kaplama 
için Püskürtülebilir ve spatule ile uygulana-
bilir elastomer kaplamalar. Yüksek akışkan 
hızlarına uygundur. Çarpma ve darbelere 
dayanım gösterir

  Torbalı vakumlayıcılar
  Santrifüjler
  Durultma kutusu 
  Hidro siklonlar
  Turbo separötörler
  Zig - zag ince elek
  Çakıl eleği ( Filtresi)

Aşınmayı azaltma

Siklon
separatörler
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1   Vulkanizasyona gerek olmadan yerinde onarım gerçekleştirilir

2   Elastomer bağlantı, uzun süreli esnek kaplama & koruma

3   Boyuna yırtıklar ve hasarların gece duruşlarında tamir imkanı

4   Her bakım mühendisinin rüyası - spatula ile işlenebilen sıvı kauçuk

5   Özel bantların FDA - uyumlu hale getirilmesi

6   Bantların özelliklerin işin durumuna göre değiştirilmesi 
 (Örneğin: Yapışmazlık özelliği – Gıda uyumluluğu v.s)

Onarım Çözümleri

Tamir veya yapısal iyileştirmeler için Spatu-
la ile uygulanabilir, dökülebilir veya püs-
kürtülebilir Elastomer tamir malzemesi. 
Hızlı sertleşir ve kolay uygulanır. Aşınmaya 
dayanıklıdır

  Lastik konveyör bantlar
  Zincir yapılı/gözenekli Konveyörler

 (tutma direncinde mükemmel artış)
  Konveyör bağlantı mandal ve parçaları
  Kovalı malzeme elevatörleri
  Kayış tipi konveyör bantlar
  Zincir tahrikli, malzeme taşıma konveyörleri

Konveyör 
bantlar
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Lastik tamiri

1   Tamamen revize edilerek koruma ile kaplanmış yanaklar

2   Dökme metodu ile dolgu/ tamir

3   Lokal olarak kaplama ( içten ve dıştan)

4   Yırtılmayı durdurmak için kısmi yan yanak onarımı

5   Uygun hazırlıklar bir önkoşuldur

6   Orta ağırlıktaki kollu yükleyicinin lastik dişlerinin onarımı

Spatula ile işlenebilen, dökülebilen ve püs-
kürtülebilen elastomer tamir malzemeleri. 
Güçlü yapışma ve mükemmel mekanik da-
yanıklılık. 63 inç boyutundaki lastik ölçüle-
rine kadar denenmiştir. Duruma göre lastiği 
sökmeden de uygulanabilir

  Arazi tipi lastikler
  Forklift lastikleri 
  İnşaat Makineleri 
  Tüm yük nakil Araçları 

OTR- Büyük iş 
makinesi lastikleri
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1   Eğer yüzeye hiçbir şeyin yapışmaması isteniyorsa - MetaLine 
 sıvı elastomer

2   Kil, Kum, Tuz ve Granüller için uygundur

3   Sıvı püskürtme metodu ile “lastiğimsi elastomerize” pratik 
 olarak her kalınlıkta mümkündür

4   MetaLine yüksek ısılar için de çözümler sunmaktadır

5   Yeni ekipmanlara transparan (şeffaf) koruma –  En güvenlisi, 
 başlangıçtan itibaren uygulamak

6   Aşınmaz, kendini temizler, gürültüyü azaltır

Aşınmaya karşı, yapışmazlık (Anti-Haft) 
özellikli, püskürtme veya fırça ile uygula-
nabilir elastomer kaplamalar. Kötü hava 
şartlarına dayanıklıdır ve tahribatı hemen 
hemen mümkün değildir

  Beton Mikseri Kamyonları (Oluklar ve hazneler)
  Damperli kamyon (yapışmazlık kaplamaları)
  Beton pompaları
  Ekskavatör / Kovalı yükleyiciler 
  Ekskavatör kovaları (yapışmazlık kaplaması)
  OTR (Büyük arazi kamyonları) - Lastik tamirleri
  İş makinesi kauçuk paletleri (Tamirleri)

Değer koruma

İnşaat Makineleri 
Koruması
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1   Aşınmaya dayanıklı yapışmazlık özelliği ile kaplamalı Vantilatör çarkı

2   Rotorlarda düşük yüzey ağırlığı bir zorunluluktur

3   MetaLine kaplamaları çok fonksiyonel ve uzun ömürlüdür

4   Dikişsiz( eksiz), lastiğimsi, özellikle darbeye dayanıklı- MetaLine 795

5   Bozulma tehlikesi olmadan, soğuk püskürtülebilir elastomer kaplama

6   Değişebilir özellikli sertlik, tutma direçli yüzey / kaygan yüzey 
 özelliği, kalınlık, renk ve yapı

Yatırımın güvenliği

Püskürtülebilir elastomer aşınma koruması- 
ve yapışmaz kaplamalar. Olağandışı düşük 
yüzey ağırlığı (1,05 kg/m²/mm Film kalınlığı). 
Darbelere ve erozyona karşı özel dayanım. 
Elektriği iletmez ( EX- Bölgelerinde UYGU-
LANAMAZ)

  Vantilatörlerin kanat ve gövdeleri 
  Torbalı vakum, Hava emme veya üfleme tesisleri
  Pnömatik konveyör hatları
  Döküntü fanları 
  Kürek gövdeleri
  Toz eleği kanatları 
  Pervaneler/ kanatlar/ Rotorlar

Vantilatörler 
Fanlar
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1   Büyük hazırlıklara gerek görülmeden yerinde elastomerik kaplama 

2   Kaynaksız (eksiz) tek parça FDA - saflığında kaplama (24 saat servis)

3   Küresel veya diabolo geometrisi şeklindeki cisimler için püs-
 kürtme tekniği

4   Tekstil sürücü silindirlerinde 0,7 kadar tutunma dirençi

5   Tahrik- dişlisi takılı tahrik silindiri kaplaması 

6   Aşınmaya dayanıklı, yapışmazlık özellikli, elastomerik kaplama, 
 Konveyör bant silindiri

Kaplama tamirleri veya yeni kaplamalar için 
püskürtülebilir elastomerler

  Sürücü (tahrik) silindirleri 
 (FDA - İlaç sanayi uyumlu)

  Vakum silindirleri 
  Tekstil silindirleri (Taşıyıcı / Yönlendirici)
  Nakil makaraları 
  Tekstil askıları 
  İpli makaralar 
  Taşıyıcı makaralar
  Yönlendirme makaraları 
  Sürtünme tekerlekleri / tutucular
  Diabolo / konveyör bant makaraları
  Kablo makaraları 

Kullanım ömrünün uzatılması

Makaralar 
Silindirler
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Uygulama & Maliyet

Profesyoneller tarafından Profesyoneller için bir 
uygulama tavsiyeleri . . .

Bu son derece işlevsel kaplamaların kullanımı uygun bir yüzey 
hazırlığını gerektirir. MetaLine 700 Serisi hemen hemen tüm iklim 
koşullarında uygulanabilir. Özellikle yüksek nem veya yüksek sıcak-
lıklarda kaplama yapmak mümkündür. Kaplanacak yüzeyler temiz, 
kuru, yağsız, tuzdan arındırılmış ve pürüzlü olmalıdır. 

Küçük veya ulaşılması zor yüzeylerin pürüzleştirilmesi için Meta-
Line Kumlama tabancası SP 1 önerilir. 1,5 m² kadar yüzeyler 
asgari bir sürede profesyonel olarak hazırlanabilir. Aşınıdırcı olarak 
2mm tanecik boyutlu Korund kullanılmalıdır.

MetaLine SP1 Kumlama tabancası. Küçük kullanışlı, 
hızlı ve ucuz, yüzey hazırlamayı keyifli hale getirir!

Malzeme maliyetleri, mi ? 

Küçük kaplama yüzeylerinde 700 Serisi 1 mm kalınlığındaki MetaLine Malzeme maliyetleri takriben 80,-EUR/m² 
civarıdır. Geleneksel onarım yöntemleri ile mukayese edildiğinde MetaLine teknolojisi doğrudan maliyetlerde 
% 60 kadar tasarruf sağlamaktadır. Özellikle Epoksi seramik ürünler ve Lastik tamir malzemeleri ile mukayese 
edildiğinde MetaLine görülmemiş bir verimlilik sunmaktadır.

Bu sisteme ilk adımı atmak için MetaLine Starterkit 10 önerilmektedir.  
Tam donanımlı farklı bir Kittir, Kartuş tabancası, temizleyici kimyasallar, astar, 
yedek püskürtme uçları, çalışma talimatları ve 10 kg kaplama malzemesi içerir 
(Bknz.yandaki resim):

Almanya depo teslimi Sadece 1.995,- EUR (Net fiyat)

Bileşenlerin 2 seneye kadar depolama ömrü vardır, her türlü durum dâhilinde, 
eğer bu sistemin tamamını kullanamazsanız, bir onarım seçeneği olarak ihtiyaç 
sahiplerine bedeli karşılığı devredebilirsiniz. Arızalı parçaların artık atık metal 
olarak hurdaya gitmemesi için MetaLine . . .

Tarih (03/13). Fiyatları değiştirme hakkımız saklıdır.

3 Adımda başarılı kaplamalar!
 
1  İlk önce Metalik yüzeylere bir kat yüzey aderans arttırıcı ve korozyon 

koruyucu MetaLine 924 astar atılır. Bu elektrokimyasal aktif korozyon 
koruması kaplamanın kenar kesimlerde akmasını ve malzeme zemininin 
paslanmasını engeller.
2  Kuruduktan sonra katı / sert yüzeylere tek kat olarak MetaLine 900, 

elastomer yüzeyler üzerine ise MetaLine 910 Universal astar uygulanır.
3  Son olarak arzu edilen kalınlıkta MetaLine 700 Serisi koruma kaplaması 

gerçekleştirir.  Kurumasını bekleyin- Hazır!



MetaLine ürünlerini genelde Sanayi alanlarında kullanıl-
maktadır; Otomasyon mühendisliği, kağıt üretimi, Petro-
kimya, Denizcilik, Enerji üretimi, Gıda işleme, Beton ima-
latı, Belediye işleri, Eczacılık, Kimya Sanayi, Geri dönüşüm 
teknolojileri, Plastik işleme, Elektroteknik, Cam işleme, 
Malzeme taşıma, Gübre üretimi, Seramik Sanayi, Yüzey 
işleme endüstrisi, Endüstriyel güvenlik, Otomotiv sanayi, 
Metal Dökümcülük, Ambalaj Sanayi, Havacılık mühendis-
liği, Offshore & Denizcilik, Tekstil makineleri . . .

  Koruma
  Onarım
  Muhafaza

50 yılı aşkın süredir . . .
MetaLine Merkezi Stutgart (Güney Almanya) yakın-
larında olmakla birlikte,  Dağtım ortakları aracılığı ile 
70’den fazla Ülkede varlık göstermektedir. 

Kaplama malzemelerimizin çerçevesinde müşteri-
lerimizin ürünleri talimatlara uygun kullanmasına ve 
bu konuda eğitilmelerine büyük önem vermekteyiz. 
Buna anlamda genel merkezimizde veya bulundu-
ğunuz mekânda bir veya birkaç günlük eğitimler 
sunmaktayız. Deneyimli eğitmenlerimiz sizlere hiz-
met vermekten memnuniyet duyacaktır! 

Eğitimler Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca 
ve İtalyanca dillerinde gerçekleştirilebilmektedir. Ay-
rıca somut sorunların çözümü ve ürün tanıtımları için 
Online-Video konferans yoluyla sizlere yardım 
imkânımız bulunmaktadır.

Lütfen bizimle görüşmeye çekinmeyiniz!

MetaLine Surface Protection GmbH

Robert-Bosch-Strasse 7-11

D-71157 Hildrizhausen / Germany

Phone +49-(0)7034-31000

Fax + 49-(0)7034-31005

info@metaline.com

www.metaline.com

Skype „metaline-sales“

K700-Mining-2-TR yayını — Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır! Bu derlemedeki Bilgiler 
ve uygulama örnekleri son bilgilerimiz dahilinde verilmiştir. Ancak yinede üçüncü taraflara 
karşı bir bağlayıcılık arz etmemektedir ve uygulayıcıyı kaplanacak yüzeyin özelliğini ve Mal-
zeme uyumluluğunu kullanım amacını kontrol etmekle kendisi sorumludur. Uygulama sonuç-
ları için biz bir garantie verememekteyiz. Telif Hakkı: MetaLine Surface Protection GmBH, 
DE-71157 Hildrizhausen (1960-2013). MetaLine şirketimizin tescilli bir Ticari markasıdır.


