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Kartuşlu Sprey Kaplama
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MetaLine elastomerik sprey kaplama 
ve onarım malzemeleri ile aşınma, 
korozyon, kavitasyon ve yıpranmaya 
karşı koruma

. . . 50 yıl boyunca fırça ile uygulanan epoksi-seramiğin 
ardından kaplama teknolojisinde yeni boyut

* A leading technology of the world - made in Germany
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Uygulama

MetaLine® 700 Serisi
Elastomer, spreylenebilir yıpranma koruması 
sayesinde erozyon, korozyon ve kavitasyon 
problemleri doğrudan bordada çözümlenir

Eski moda teknikler ile epoksi seramik 
ürünlerin uygulanmasına dayalı günlük 
rutin onarımlar artık hiçbir tasarımcı-
nın görmek isteyebileceği türden bir 
çalışma  . . .

Bunun yerine, artık MetaLine ile kaplanan 
yüzeyler tüm dökme çeliklerden daha 
pürüzsüz ve geleneksel çeliğe(*) göre 
yıpranmaya %500 daha dayanıklı . . . 

50 yılı aşkın süredir MetaLine, yıpranma ve aşınma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalan yüzeyleri korumak ve muhafaza etmek için sentetik 
kaplama malzemeleri geliştirmektedir.

MetaLine 700 Serisi sertleştirilmiş kauçuk kaplamanın verim-
lilik ve performansı ile epoksi seramiğin basit uygulanabilirliğini 
ile biraraya getirerek mükemmel dayanıklılık süresi sunan yeni bir 
malzemedir. Kartuşlu sprey uygulaması sayesinde, bu ürün, metal 
yüzeylerin korunması konusunda devrim niteliğindedir . . .

Doğal kauçuk, etkisi kanıtlanmış bir yıpranma ve korozyon koruması yöntemidir. 
Ancak çatlaklarda yetersiz kalabilmekte, kısıtlı onarım sağlamakta, yüksek mali-
yetli ekipman gereksinimi ve sertleştirme ihtiyacı doğurmaktadır. Hızlı bir kaplama 
genel olarak mümkün olamamaktadır. Onarımların gerçekleştirilmesi gerektiğinde, 
genellikle uygulama kolaylığı nedeniyle epoksi-seramik ürünler tercih edilmektedir. 
Diğer bir yandan, kauçuğun plastik dolgu bileşenleri ile değiştirilmesi şüpheli bir 
çözüm olup genellikle tavsiye edilmemektedir . . . 

MetaLine 700 Serisi, farklı bir çözüm sunan elastomer esaslı bir malzeme sistemidir. 
Bu yeni ürün, kauçuğun sahip olduğu nitelikleri, farklı kartuşlu spreyleme uygula-
maları ile birleştirir. Bu tekniği kullanarak, yıpranmaya koruma spreylene bilir 
elastomer koruma malzemesi - doğrudan sahada uygulanabilmektedir. Üstelik 
bu işlem profesyonel, hızlı ve sorunsuz şekilde yürütülür. Ürün, sertleştirme (vul-
kanlama) gerektirmeyen özel bir PUR-Elastomer teknolojisini esas almaktadır. 

MetaLine kartuşlu sprey tabancası vasıtası ile kaplama malzemesi otomatik biçimde 
karıştırılır ve spreylenir. Böylelikle, hidro-dinamik açıdan ideal olan koruyucu malze-
me şimdiye kadar benzeri görülmemiş düzeyde aşınma ve kavitasyon direnci 
sağlar. Epoksi-seramikler ile karşılaştırıldığında, verimlilik 50 kat (*) fazladır!

MetaLine 700 serisi; basit sprey uygulaması ve mükemmel pürüzsüzlükte yü-
zey gibi nitelikleri ile dikkat çekici bir ürün olup, akış verimliliğini arttırmaktadır. 
Verimliliğin %3.5’a kadar arttığı kanıtlanmıştır. 

Uygulama, metal bileşenlerin korunması ve mevcut kauçuk kaplamaların onarılması 
için uygundur. 

*) Pompa üreticileri KSB (Technik kom-
pakt, 12/2004) ve ANDRITZ dahil olmak 
üzere bağımsız araştırma laboratuvarları 
ve OEM testleri 
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Malzeme-Ayrıntılar

Ürün

MetaLine 700 Serisi kimyasal çözücü içermeyen iki bi-
leşenli elastomer komponent içerir. Uygulama; sprey, en-
jeksiyon veya dökme metodlarıyla gerçekleştirilir. Yalnızca 
1 dakika sonra başlayan polimerleşme sayesinde, dik yü-
zeylerde dahi malzeme çökelmesi olmaksızın 1 ila 20 mm 
kalınlığında katman elde edilebilir. Uygulama, doğrudan 
güvertede ve neredeyse tüm iklim koşullarında (yüksek 
nem dahil olmak üzere) gerçekleştirilebilmektedir.

MetaLine 700 Serisi; çelik, pirinç, alüminyum, bronz, be-
ton, kauçuk ve çoğu plastik tipleri dahil olmak üzere nere-
deyse tüm malzemelere uygulanabilmektedir. Kaplanacak 
bileşenleri ısıtmaya gerek yoktur. Yaklaşık 5 dakika sonra, 
kaplama, dokunulabilecek kurulukta olup, kaplanan mal-
zeme 24 saat içerisinde (20 °C’de) kullanılır hâle gelir. İlgili 
uygulamaya bağlı olmak üzere sıcaklık direnci -50 °C ile 
+120 °C arasındadır. 

MetaLine 700 Serisi; herhangi bir gerilim olmadan kullanılır 
ve mekanik yıpranma etkisi olmadan kimyasal yapış-
ma sağlar. Bu, kaplamayı malzemeye kalıcı olarak yapış-
tırarak geleneksel kauçuk kaplamada rastlanan ayrılmalara 
sebebiyet vermez. Dahası, MetaLine 700 malzemesi yeni-
den kaplanabilir ve onarılabilir!

3 farklı sertlik derecesi mevcuttur: 

 MetaLine 760 (60 Shore A) hasarlı yumuşak kauçuk 
kaplamaların veya genel bakıma giren konveyör kayışlarının 
onarımında kullanılır

 MetaLine 785 (85 Shore A) yıpranma, aşınma ve kavi-
tasyona maruz kalan bileşenlerin korunması için ilk tercih-
tir

 MetaLine 795 (95 Shore A) düşük statik sürtünme 
katsayısı sayesinde istenmeyen yapışkanlığın oluşmasını 
engeller ve silo gibi elemanlarda köprüleme oluşmasını en-
geller

MetaLine 700 serisi kaplama malzemeleri ABD yetkili mer-
cileri tarafından ilaç olarak sınıflandırılmakta olup, FDA 
standartları uyarınca gıdalara zarar vermeyen ürünler  
sınıfında bulunmaktadır.

MetaLine 700 Serisi, gücünü aşınma ve kavitasyon diren-
cinden alır. Sahip olduğu nitelikler, yüksek alaşımlı çelik ve 
zırh ile karşılaştırılabilir değerdedir. 1.05 g/cm3’lük yoğunluk 
değeri ile bu ürün piyasadaki en hafif duroplastik aşınma 
korunması çözümü olup, pervaneler ve rotorlara uygulandı-
ğında önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar.

Uygulama Süreci

Özgün MetaLine kartuşlu spreyleme süreci, pnömatik kont-
rollü malzeme aktarımı ile düşük basınçlı spreyleme 
prensibini temel alır.

MetaLine kartuşlu spreyleme tabancası vasıtası ile, 
geleneksel çift bileşenli ürünlerde görülen yanlış oranlama 
problemleri yaşanmaksızın iki bileşenli ürün otomatik ve kati 
biçimde karıştırılır.

DIY spreyleme kovalarında olduğu gibi yalnızca gerekli mik-
tarda malzeme karıştırılır. Karışım zaiyatı olmaz ve açılan kar-
tuşlar daha sonra yeniden kullanılabilir.

Karıştırma işlemi, devre dahilindeki tek kullanımlık mikser ile 
gerçekleştirilmekte olup, bu birim atomizer nozülü ile birlikte 
çalışır. Spreyleme tabancası kaplama malzemesi ile temas 
etmemektedir. Bu nedenle, uygulama sonrasında ekipma-
nın temizlenmesi gerekmez. 

Herhangi bir kimyasal 
çözücü kullanılmama-
sına rağmen spreyleme 
ıslak boya uygulamasına 
benzemektedir. Sadece 
5 barlık basınca sahip 
sıkıştırılmış hava ve yak-
laşık 300 litrelik hacim 
gerekmektedir.

MetaLine kartuş tabanca-
sı, zorlu çalışma ortamla-
rı için tasarlanmış olup 
herhangi bir bakım ge-
rektirmemektedir. Yatırın 
ihtiyacı 1.000, avro’nun 
altındadır! 

Aşınma / erozyon-koruması

Kalıcı elastik

Kavitasyon koruması

Şok emme özelliği

Akışkanlık arttırıcı veya kayma direnci

Korozyon koruması

http://www.metaline.com
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Teknik Veriler

MetaLine® Serisi Sprey Elastomerler

MetaLine 760 MetaLine 785 MetaLine 795

Spreyleme / döküm ile sertleşme 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)

Gerilme mukavemeti 20 N/mm2 20 N/mm2 24 N/mm2

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

Çekme Katsayısı (%100 uzanımda) 6 N/mm2 7 N/mm2 13 N/mm2

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

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

Kırılma uzanımı 650 % 380 % 275 %
(A.S.T.M. D412-68)

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

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

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

Dielektrik kırılma gerilimi > 5 Kv/mm > 5 Kv/mm > 5 Kv/mm
(DIN 53 841)

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

Taber uyarınca aşınma n.d. 8,2 mg  10,5 mg
(A.S.T.M. D1-044-73 - Rad H-22, dry, 1 kg, 1.000 U)

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

Statik sürtünme katsayısı µ(0) = yaklaşık 0,7 µ(0) = yaklaşık 0,6 µ(0) = yaklaşık 0,2
(DIN EN ISO 8295)

Katı İçerik 100 % 100 % 100 %
(DIN EN ISO 3251)

İşleme süreci 7 dakika 1 dakika 1 dakika
(50 °C‘de)

Katılaşma > 1,5 günler > 1 gün > 1 gün
(20 °C‘de - strese bağlı olarak)
 
Kapsama alanı 1,20 kg/m2 1,20 kg/m2 1,20 kg/m2

(1 mm film kalınlığı için teorik olarak)
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Uygulama Alanları

MetaLine 700 Serisi, diğer uygula-
maların yanı sıra aşağıdaki konteyner 
gemileri, kuru yük gemileri,arabalı feri-
botlar veya balık fabrikası gemileri için 
kullanılmıştır:

Cormone Gemisi
Togo Gemisi
St. Anna Gemisi
Berge Danuta Gemisi
Toronto Gemisi
Hanjin Amsterdam Gemisi
Independent Accord Gemisi
Logos Hope Gemisi
Antonio Nores Gemisi
Hermigon Gemisi
Anapurna Gemisi
Tsingtao Express Gemisi
Santa Rosanna Gemisi
Conti Canberra Gemisi
Wellington Express Gemisi
Hans-Günther Bülow Gemisi
Antje Wulff Gemisi
Ilse Wulff Gemisi
John Wulff Gemisi
Johannes Wulff Gemisi
Manuela Wulff Gemisi
Hermann Wulff Gemisi
Weserwolf Gemisi
Elbwolf Gemisi
Caroline Russ Gemisi
Paul Russ Gemisi
Jansum Gemisi
Suse Gemisi
CMA CGM Comoe Gemisi
Maya Rickmers Gemisi
Albert Rickmers Gemisi
Alexandra Rickmers Gemisi
Alice Rickmers Gemisi
Denderah Rickmers Gemisi
Vicki Rickmers Gemisi
Patricia Rickmers Gemisi
Cathrine Rickmers Gemisi
Pacific Resulution Gemisi
Sabine Rickmers Gemisi
Marine Rickmers Gemisi
Sean Rickmers Gemisi
Willy Rickmers Gemisi
Rickmers Antwerp Gemisi
Rickmers Seoul Gemisi
RT Claire Gemisi
Conti Equator Gemisi
Hanjin Amsterdam Gemisi
MSC Firence Gemisi
E.R. Denver Gemisi
E.R. Savannah Gemisi
E.R. Dallas Gemisi
E.R. Bejing Gemisi
E.R. Berlin Gemisi
E.R. Kobe Gemisi
E.R. Santiago Gemisi
E.R. Felixstowe Gemisi
E.R. Amsterdam Gemisi
E.R. Canada Gemisi
E.R. India Gemisi
E.R. Los Angeles Gemisi
E.R. Shenzehen Gemisi
E.R. Vittoria Gemisi
E.R. Arendal Gemisi
Maersk Sofia Gemisi
MOL Devotion Gemisi
MOL Delight Gemisi
MOL Dominance Gemisi
Titan Glory Gemisi
Callisto Glory Gemisi
Nedlloyd Marita Gemisi
Marita Star Gemisi
. . .

  Soğutmalı su pompaları
  Deniz suyu boruları
  Balastlı su arıtma sistemleri
  Dalgakıranlar
  Ankraj bağlantıları
  Kapak sızdırmazlık elemanları
  Gemi pervaneleri
  Dubalar
  Usturmaçalar
  Yüzdürme boruları
  Deniz suyu filtreleri
  Pervane elemanları
  Kort nozülleri
  Vanalar
  Yangın söndürme suyu sistemleri
  İtici tahrik elemanları
  Alüminyum omurgalar
  Taban kazıma pompaları
  Dümen kanatları
  Eşitleme destekleri
  Stabilizatör
  Sualtı antenleri
  Soğuk depolama hücreleri
  Balık işleme alanları
  Filtre elemanları
  Kanatlar
  Vana ve bağlantılar
  Jetski & Su sporları malzemeleri

MetaLine®
 
700 Serisi - Hasarlı kauçuk kaplamaların 

onarımında veya metal yapıların elastomerik kaplama-
sında aşınma koruma sistemleri

 

Yıpranma koruması Kavitasyon koruması
 

Korozyon koruması Hatasız performans
 

Darbe emici özelliği Gürültü bastırma
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Korozyon Koruması

Deniz suyu
Boruları

1

2

4 5

1   İzli yüzeyin Metaline 785 ile düzleştirilmesi

2   Sahada kaplama sırasında deniz suyu pompaları

3   Eğimli / bükümlü parçalar için kanıtlanmış sprey çözümleri

4   Flanş alanları dahil olmak üzere iç boru kaplama

5   Ayrımsız “kauçuk” flanş kaplama ile iç kaplama

3

Kullanılmış boru hatlarının yeniden kaplan-
masında kullanılan spreylenebilir elasto-
merik kaplama. Özellikle ciddi aşınma ve 
erozyona tabi tesisatlar için uygundur

  Borular (50 mm ebat ve üzeri)
  Eğimli veya düz şekilli tüpler
  Balastlı su arıtma sistemleri
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MetaLine 700 Serisi

1

2

4 5

1   Maksimum erozyon koruması için özel çark kaplaması

2   Pompa kasası için elastomerik yıpranma koruması

3   Ebattan bağımsız uygulama - MetaLine’ın boyut kısıtlaması yoktur

4   Uzun süreli garanti ile tuzlu su korozyon koruması

5   Her boyutta hidrolik iletim sistemi için test edilmiştir

3

Pompalar
Vanalar

Yıpranmış parçaların elden geçirilmesi 
veya yeni ekipmanlarda önleyici bakım 
için spreylenebilir elastomer kaplama 
Erozyon, kavitasyon ve korozyona karşı 
mükemmel direnç

  Açık çarklar
  Kapalı çarklar
  Pompa kasaları

Aşınma Koruması
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1

2

4 5

1   MetaLine ile sahada kapallama – Profesyoneller için, 
 profesyoneller tarafından

2   Sahada kaplama sırasında gemi pervanesi

3   Bu, marin teknolojisinin geleceği olabilir

4   Kauçuk görünümlü kaplanan sportif tekne pervaneleri

5   Sahil güvenlik teknesinde kaplanmış steven braketi

3

Yüzey Koruması

Steven
Pervaneleri

Kavitasyon, biyo-korozyon ve bozulmaya 
karşı korumada kullanılan spreylenebilir 
elastomer kaplama. Hafif malzeme özelli-
ği. Yüzeye gerilimsiz yüksek mukavemetle 
yapışma

  Steven braketleri
  Steven sistemleri
  Pervaneler
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İtici Tahrik
Aksamı

Yıpranma koruması

Darbe ve yüksek debi kuvvetine karşı ko-
runma için spreylenebilir elastomer kapla-
ma. Kauçuk nitelikli bu kaplama tabakası, 
daha yüksek verim sunan, son derece 
pürüzsüz ideal bir yüzey sağlamaktadır

  Jet itme tahrik sistemleri
  Kort nozülleri
  Baskı elemanları

1

2

3 4

1   MetaLine elastomer teknolojisi – darbe riskini ortadan kaldırır

2   Pürüzsüz yüzeyler ile kavitasyon ve türbülans ile mücadele

3   MetaLine kaplama malzemeleri - su altı çalışma için tasarlanmıştır

4   Metaline ile akış gücü, performans & maliyet optimizasyonu

5   Son teknoloji aralıksız elastomer spreyleme

5
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Filtre 
Elemanları

Denizcilikte kullanılan filtre elemanlarının 
onarımı veya tamamen yeniden kaplanma-
sı için spreylenebilir elastomer kaplama 
çözümü. Kolay, kenarsız, homojen, kauçuk 
nitelikli özelliğe sahiptir

  Filtre elemanları
  Balastlı su arıtma reaktörleri
  Tuzdan arındırma (desalinasyon)

 ekipmanları

Ömür Boyu Kullanım

1

2

4 5

1   Lisbon limanına monte edilmeden önce kaplanan iç filtreler

2   Kullanılmış bir filtrenin sorunsuz biçimde sprey elastomer 
 kaplama işlemi

3   Primer ara katman sayesinde arttırılmış korozyon dayanıklılığı

4   Kuru güvertede sıvı kauçuk kaplama uygulanan deniz suyu filtresi

5   Kaplama uygulanmış balastlı su arıtma reaktörü

3
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Dümen 
Sistemleri

Yıpranan metalik parça yüzeylerinin sıfır-
lanması için kullanılan, mala veya spreyle-
me ile uygulanabilen elastomer kaplama. 
İstenilen kalınlıkta uygulanabileceği gibi, 
son derece esnek olup kavitasyona karşı 
mükemmel direnç sağlar

  Dümen demirleri
  Dümen tertibatları
  Denge kanatları

1

2

43

1   Gemi üzerinde MetaLine kaplanan dümen elemanları

2   MetaLine 785 kısmi kaplama sonrası son katman uygulaması

3   Son kaplama ile problemlerin giderilmesi

4   Eksik yapının yeniden sağlanması oluşturulması ve önleyici koruma

5   Aralıksız ve gerilimsiz elastomer kaplama

5

Kavitasyon Koruması
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1

2

4 5

Aşınma Koruması

Arazi
Islahı

3

Aşınan ve hasar gören metalik parçaların 
onarımı için spreylenebilir elastomer kap-
lama. Geleneksel epoksi seramik onarım 
bileşenlerinden 50 kata kadar daha daya-
nıklıdır

  Pompa çarkları
  Pompa kasaları
  Yüzer ekipmanlar

1   25 mm kalınlığında MetaLine kaplama uygulanmış dip tarama çarkı

2   Yeniden kaplanmış dip tarama çarkının bağlanması

3   Boyuna ayrımlı dirsek borunun elastomer kaplanması

4   Çakıl çıkarma için kullanılan yüzer pompanın kauçuk onarımı

5   Akış optimizasyonlu pompa geometrisi
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1

2

3 4

Yedek Parça Dönüşümü

Kauçuk
Onarımları

Elastomer özellikli döküm, mala veya sprey 
ile uygulanabilir onarım bileşenleri. Asılı 
veya dikey konum da bulunan yüzeylere 
uygulanabilir. Flanş sızdırmazlığı için sıvı 
geçirmezlik elemanı olarak kullanılabilir

  Kauçuklu flanşlar
  Kapak sızdırmazlık elemanları
  Usturmaça / Dubalar

1   Sıcak-vulkanize edilmiş kauçuk flanşın sahada onarımı

2   Kısmen onarılmış doğal yumuşak kauçuk kaplama

3   Metaline 785 ile işlemden geçirilmiş filtre kapağı / girişi

4   Genel bakım sırasında kırık kauçuk çark

5   Deniz suyu arıtma birimi sıvı sızdırmazlık uygulaması

5
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1

2

4 5

Vana
Tertibatı

İç ve dış aksamı  korozyona karşı korumak 
için kullanılan spreylenebilir elastomer kap-
lama. 3 ilâ 11 pH değerine sahip kimyasal 
etki tehlikesini engeller. Yapışmaz yüzeyler 
sağlanabilir

  Kelebek vanalar
  Stop vanalar
  Baskı vanaları

Yapışmazlık Özellikleri

1   MetaLine 785 ile elastomerlenen büyük valf

2   Koruyucu kaplama yapılan yangın söndürme sistemleri

3   Metaline 785 elastomer kaplanmış bilyeli vana

4   MetaLine ile genel bakım sonrası stop vanası

5   Tamamen MetalLine795 ile çevrili deniz suyu vanası

3
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Güverte
Uygulamaları

1

2

4 5

1   Darbeye dayanıklı güverte korozyon koruması

2   Balık işlem alanı ve soğuk depolama hücrelerinde sorunsuz 
 uygulamalar

3   Kaplanan güvenlik ekipmanları –Her an kullanıma hazır

4   Küpeşteler, çapa dolapları, kapak ağızları ve kamaralar için 
 ses geçirmez sprey kauçuk kaplama uygulaması

5   Basamak, geçiş merdiveni ve iskele köprüleri için dekoratif 
 kayganlık koruması  . . .

Güvertede kayganlığı engellemek için 
spreylenebilir, dekoratif elastomer kaplama 
çözümleri. Sorunsuz ve pürüzsüz film finişi, 
yüzey temizlenebilirliğini arttırırken özel-
likle gıda depolama ve işleme için daha iyi 
hijyen sağlar

  Buzdolabı alanları
  Gıda işleme alanları
  Güvenlik ekipmanı

Darbe Koruması
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Su sporları
ekipmanları

1

2

4 5

1   PE köpüklü kiralık ekipmanın onarımı / yeni kaplama işlemleri

2   Usturmaça ve dubaların onarım ve yeniden tasarımı

3   Alüminyum yüzer ekipmanda sıvı kauçuk uygulaması

4   Su jetlerinde kayma koruması olarak hareket arttırıcı kaplama

5   Sualtı için darbeye dayanıklı sızdırmazlık & çizik koruması

Tuzlu su Koruması

Hassas, sentetik deniz ürünlerinin yüzeyini 
onarmak ve korumak için fırça ve mala ile 
uygulanabilir veya spreylenebilir elastomer 
kaplama ürünleri. Spor ekipmanının hare-
ketini kolaylaştırmak için daha düşük sür-
tünme katsayısına sahip kaplama ürünleri 
sunulabilmektedir

  Jet Skiler
  Gemi geçiş merdivenleri / İskele Köprüleri
  Kiralama ekipmanlar
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Uygulama & Maliyet

Profesyoneller için, profesyoneller tarafından 
sunulan çözüm . . .

Son derece işlevsel olan kaplama malzemesinin kullanımı, nitelikli 
bir yüzey hazırlığı. gerektirmektedir. MetaLine 700 serisi, yüksek 
nem veya sıcaklık koşulları da dahil olmak üzere neredeyse tüm 
iklim koşullarında uygulanabilir. Uygulama yüzeyinin kuru, temiz ve 
gres ya da tuz kalıntılarından arındırılmış olmasının yanı sıra, düz 
bir profile sahip olması gerekmektedir. 

Dar alanlarda veya zor erişilen alanlarda uygun yüzey profilini elde 
etmek için MetaLine kumlama tabancası SP 1 tavsiye edilmek-
tedir. Bu sayede yaklaşık 1.5 m2’ye kadar her türlü alan, minimum 
sürede profesyonel biçimde kaplanabilir. Aşındırıcı olarak yaklaşık 
2 mm’lik partikül boyutuna sahip korindon kullanılmalıdır.

MetaLine SP1 kumlama tabancası. Küçük, hızlı ve 
uygun maliyetli - Yüzey hazırlığı için ideal!

3 kolay adımda başarılı kaplama!

1    Öncelikle, metal uygulama materyali, Metaline 924 ile kaplanarak 
uygulama yüzeyi sınırlarında penetrasyon koruması sağlanır. Bu elektro-
kimyasal etkinliğe sahip korozyon koruması kaplamanın kenarla-
rındaki ara sızıntıları engelleyerek kısmen hasarlı kısımları paslanmaya 
karşı korur.

2    Kuruduktan sonra, MetaLine 900 Evrensel Primer, sert yüzeylere tek kat 
halinde uygulanır. Elastomer yüzeylerde MetaLine 910 uygulanmaktadır.

3    Son olarak, gerekli film kalınlığına sahip olunacak şekilde MetaLine 
700 koruyucu kaplama uygulanır!

Malzeme maliyeti ne kadar? 

. . . Epoksi seramikten farklı olarak maliyet son derece düşüktür! Fiyat karşılaştırması açısından (1 litre MetaLine 
700 Serisi ürün, yaklaşık 2.5 kg epoksi seramiğe eşdeğerdir) MetaLine teknolojisi %60’a kadar maliyet avantajı 
sağlar. 

İlk defa kullanan uygulayıcılar içi MetaLine Starterkit 10 önerilmektedir. 
Tam donanımlı bu takım içerisinde kartuş tabancası, temizleme bileşeni, yedek 
nozül, talimatlar kılavuzu ve 10 kg kaplama malzemesi bulunmaktadır:

Sadece 1.995,- EUR stok Almanya (net)

Bileşenlerin raf ömrü 2 yıla kadar çıkabilmektedir. Diğer bir deyişle bu sistem, 
gerekmesi halinde bir onarım yardımcısı olarak kullanılabilir. MetaLine ile, 
hasarlı parçaları artık elden çıkarmak zorunda kalmayacaksınız . . .

Sürüm (09/12). Fİyatlar değişime tabidir.



MetaLine ürünleri; otomasyon teknolojisi, madencilik en-
düstrisi ve madencilik teknolojisi, pulpa ve kağıt, petrokim-
ya, enerji santralleri teknolojileri, gıda işleme teknolojileri, 
çimento üretimi, kamu kullanım şebekeleri, ilaç endüstrisi, 
kimya endüstrisi, geri dönüşüm teknolojisi, plastik işleme, 
elektrik mühendisliği, cam işleme, konveyör teknolojileri, 
gübre imalatı, seramik endüstrisi, yüzey teknolojileri, iş 
güvenliği, otomotiv üretim teknolojileri, metal temel atma 
birimleri, ambalajlama teknolojisi, havacılık mühendisliği 
ve tekstik makineleri üretimi gibi bir çok sanayi alanında 
kullanılmaktadır . . .

  Koru
  Onar
  Kurtar

. . . 50 yılı aşkın tecrübe
MetaLine’ın merkezi Stuttgart (Güney Almanya) ya-
kınlarında olup, 70’den fazla ülkede satış temsil-
cilikleri bulunmaktadır.

Kaplama malzemelerimizin yanında kullanım Tali-
matları ve müşteri tavsiyelerine de yer veriyoruz. 
Bu amaç doğrultusunda, kendi tesisimizde veya 
sizin sahanızda uzman bir veya bir kaç günlük 
eğitimler sunuyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz her 
zaman hizmetinizde! 

Eğitimler Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca 
ve İtalyanca verilebilir. Ayrıca online video kon-
feranslar. ile karşılaştığınız problemler ve ürünlere 
ilişkin sorularınız hakkında destek verebiliriz.

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

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“

Sürüm K700MA-1-TR – Teknik değişikliklere tabidir! Bu broşürde verilmiş olan bil-
gi ve uygulama örnekleri, mevcut deneyimlerimize dayanılarak sunulmuştur. Ancak, 
üçüncü kişilerin haklarını korumak adına, bu bilgilerin herhangi bir bağlayıcı niteliği 
yoktur. Kullanıcı, malzeme uygunluk ve uyumluluğu bakımından, ilgili malzemeyi, 
kullanım amacı ile ilgili olarak test etmelidir. Uygulama sonuçları garanti edilme-
mektedir. Telif Hakları MetaLine Surface Protection GmbH, DE.71157 Hildriz. ha-
usen (1960. 2012)‘e aittir. MetaLine ticari markası şirketimizce tescil edilmiştir.


