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Proven worldwide since 1960!

Elektrik Üretimi

Kâğıt Hamuru ve Kâğıt

Denizcilik ve Off-Shore

Genel Endüstri

Petrol ve Gaz

Isıtma ve 

Havalandırma

Madencilik

Su Mühendisliği

Petro-kimya

MetaLine® Serisi XL
Seramik Onarım Bileşenleri
Aşınmış yüzeyleri hızlı ve profesyonel bir şekilde yenilemek
için sıvanabilir veya fırça ile uygulanabilir seramik ürünler

  sızıntı    çatlak    aşınma-yıpranma    paslanma    erozyon    kavitasyon    abrasyon
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Ürün Tanımı
Proven worldwide since 1960!

Kolayca uygulanır

Çabuk kurur

İşlenmeye müsaittir

235° C dereceye kadar dayanıklıdır

Korozyona uğramaz

Çürümeye dirençlidir

MetaLine® Serisi XL
 Aşınmaya dayanıklı, polimerik onarım bileşenleri 

MetaLine XL Serisi sızıntı, çatlak, erozy-
on, korozyon, kavitasyon ve aşınma gibi 
bakım sorunlarını gidermek için tasarlanmış 
bir dizi odern sentetik onarım ürünleri su-
nar. Zedelenmiş metalik yapıları yenileyen 
ve güçlendiren ileri bir teknoloji olarak 
uluslararası alanda kabul görür. Arıza sü-
resini azaltır ve maliyeti düşürür. Aşağıdaki 
işler için son derece uygundur:

 Profesyonel onarım çalışmaları
 Aşınmış kısımların yenilenmesi
 Yüksek yüklü bağlayıcılar
 Kimyasallara dayanıklı astarlar 
 Aşınmalardan koruyan kaplamalar

Sahada veya yerinde uygulanabilir. Yoğun 
maliyetli uygulama uzmanları gerektir-
mez. Gıdalarla kazara temasa karşı USDA 
onaylıdır.

Malzeme bileşimi
İki bileşenli, soğukta sertleşen, macun halinde veya sıvı ser-
amik onarım bileşimleridir. Seramik ve metalik olmayan dolgu 
maddeleri ile sentezlenmiş, solventsiz Novolac-Polimerlerin 
birleşiminden oluşur. MetaLine’nın 50 yılı aşkın endüstriyel 
mühendislik ve kaplama deneyimi ile formüle edilmiştir.

Uygulama
Mala veya fırça ile istenilen kalınlıkta uygulanabilir. Karıştırıldıktan 
sonra 24 saat içinde donar. Çekme yapmaz. Demir, (paslanmaz) 
çelik, alüminyum, kurşun, pirinç, emaye ve plastik gibi yüzey 
türlerinin çoğuna yapışır.

Aşınma direnci
Yıpranma, erozyon, korozyon, kavitasyon ve darbelere karşı 
olağanüstü mekanik özelliklere sahip üstün aşınma direnci 
olan bileşimlerdir. Kuru ve düzensiz akışkan akışlı tesisatlarda 
ineer ve dinamik darbelere dayanıklıdır. Asit, kostik, tuz, yağ 
ve gazlara karşı mükemmel bir kimyasal direnç sağlar. Elektrik 
geçirmez.
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Ürün Tanımı
Proven worldwide since 1960!

MetaLine® Serisi XL
 Tipik süreç özellikleri 

 Soğukta donma 

Substratlarda ısıl deformasyon yapmaz s

 Çevre dostu

Solvent ve zehir içermez

 Polimerik süreç 

Yanma ve patlama riski yoktur

 İşlenebilir 

İstenilen her doğrulukta işlenebilir

 İletken değildir 

Elektro-kimyasal korozyonu önler

 Dayanıklı 

Mekanik / kimyasal / ısıl yüklere karşı

 Çok amaçlı

Demir ve demir olmayan maddeleri yapıştırır

 Uzun ömürlü

Uzun ekipman ömrü

 Ekonomik

Genel onarım yöntemlerinden daha ucuzdur

 Mühendislik çözümleri

Yedek parça ve arıza süresinden tasarruf

daha çok yönlü . . .

daha dayanıklı . . .

daha uygun maliyetli . . .

daha profesyonel . . .

 Motor gövdeleri  Kelebek vanalar  Silindirler
 Şaftlar/kama yuvaları  Türbin kanatları  Kama yuvaları
 Tezgah gövdeleri  Isı eşanjörleri  Flanş alanları
 Hidrolik sistemler  Rulman yatakları  Valf yuvaları
 Pompa muhafazaları  Tank ve borular  Soğutma üniteleri

Süreç felsefesi
Pratik kaplamalar ve profesyonel onarım işleri için dünyaca 
kabul gören bir teknolojidir. Farklı malzeme türlerinin kısıtlı 
alanları, geniş stoklar için bir engeldir. Kolay ve doğru ürün 
seçimi, yanlış kullanım riskini azaltır. Sonsuz raf ömrü sayes-
inde her zaman kullanılabilir. Onaylanmış teknik çözümler 
sunan doğal ve paslanmaz sentetik ürün yapısı, olağanüstü 
performans randımanı sağlar. 

Günlük onarım ihtiyaçlarını kolaylaştırır ve en yeni, koruyucu 
ve yapısal bakım sorunlarını bir gece gibi kısa bir sürede çö-
zer.
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Ürün Tanımı
Proven worldwide since 1960!

Ürün adı

MetaLine SXL

Tanımı

Seramik sınıfıdır sınıfıdır, 
mala ile sürülebilir ve aşınmış 
kısımları yenilemek veya ha-
sar görmüş ekipmanı onarmak 
içindir.
Tiksotropi

Macun (yüksek yoğunlukta)

Uygulama yöntemi

Mala veya spatula

Tipik uygulamalar

  Aşınmış kama yuvaları
  Çizilmiş tezgâh gövdeleri
  Çatlak motor gövdeleri

Tipik çalışma büyüklüğü

Kısmi onarımlar

Donma süresi

20° C derecede 24 saat

Tabaka kalınlığı

Minimum: 0,1 mm
Maksimum: sınırsız
Önerilen: > 1 mm

İşlenebilirlik

Taşlama / frezeleme / torna

MetaLine® Serisi XL
 Malzeme seçimi / nasıl seçilir

Ürün adı

MetaLine KXL

Tanımı

Yarı kendinden yayılan sera-
mik sınıfıdır, fırça ile sürüle-
bilir ve sıvılardan etkilenen 
yüzey kaplamaları içindir.

Tiksotropi

sıvı (orta yoğunlukta)

Uygulama yöntemi

Fırça veya mala

Tipik uygulamalar

  Aşınmış vakum pompaları
  Delik valflar
  Paslanmış ısı eşanjörleri

Tipik çalışma büyüklüğü

Tam kaplama

Donma süresi

20° C derecede 24 saat

Tabaka kalınlığı

Minimum: 0,1 mm
Maksimum: sınırsız
Önerilen: 1,5 mm

İşlenebilirlik

Taşlama / frezeleme / torna

Ürün adı

MetaLine CXL

Tanımı

Karbür sınıfıdır, fırça ile sürü-
lebilir ve katı maddelerden 
çok etkilen ıslak/kuru yüzeyleri 
korumak içindir.

Tiksotropi

Macun (yüksek yoğunlukta)

Uygulama yöntemi

Mala veya spatula

Tipik uygulamalar

  Santrifüjler / durultucular
  Turbo separatörler
  Pülverizasyon haddeleri /

 küspe makineleri
Tipik çalışma büyüklüğü

Kısmi kaplama

Donma süresi

20° C derecede 24 saat

Tabaka kalınlığı

Minimum: 2,0 mm
Maksimum: sınırsız
Önerilen: > 5 mm

İşlenebilirlik

Sadece taşlama



DE-71157 Hildrizhausen (Germany) | Phone +49 (0) 7034 3100-0 | info@metaline.de

Subject to technical modifications! Information and application examples in this overview are provided to the best of our knowledge. However, they also apply without guarantee in reference to the exclusive rights of third parties and do not release the user to check the products 
and processes for their suitability and material tolerance regarding their intended use. We do not assume liability for the application results. MetaLine is a registered Trademark of our company. Copyright by MetaLine Surface Protection GmbH, DE-71157 Hildrizhausen (2004).

Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Teknik Veri Listesi
Proven worldwide since 1960!

MetaLine® SXL
 Macun seramik onarım bileşeni

 Uygulama yöntemi Spatula /mala Manuel  

 Renk Gri RAL 7031 ile aynı

 Karışım oranı 3 : 1 hacimsel 4 : 1 tartı ile

 Sertlik  95 Shore D A.S.T.M. D2240-68

 
 Yoğunluk 2,34 g/cm3 DIN 53 479

 Basınç mukavemeti 156 N/mm2 A.S.T.M.  D695 
 
 Çekme bağlantı dayanıklılığı (yumuşak çelik) 20 N/mm2   A.S.T.M. D

 Çekme kayma yapışma (paslanmaz çelik) 21 N/mm2   A.S.T.M. D1002

 Çekme direnci 22 N/mm2 A.S.T.M. D651

 Esneklik dayanımı 68 N/mm2 A.S.T.M. D790

 Darbe mukavemeti (IZOD) 36 J/m A.S.T.M. D256 "E" 

 Isıya dayanıklılık  +235 °C  / +90 °C kuru / ıslak

 TABER-Aşınma (CS17, kuru, 1 kg, 1000 devir) Ölçülmüş bir kayıp yok A.S.T.M. D-4060 (NATO)

 Isıl genleşme katsayısı 23,3 x 10-6K-1 lineer değer

 Katı madde içeriği %100 Hacim ve ağırlık ile 

 Çalışma ömrü (20° C derecede) 20 dakika

 Tam sertleşme (20° C derecede) > 1 gün  Gerilimle bağlantılı

 Kaplam  2.340 g/m2 1 mm tabaka kalınlığında

 Kimyasal direnç Ayrı bir kılavuz kullanın  
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Teknik Veri Listesi
Proven worldwide since 1960!

MetaLine® KXL
 Sıvı seramik onarım bileşeni

 Uygulama yöntemi Fırça / mala Manuel  

 Renk Açık gri RAL 7035 ile aynı

 Karışım oranı 14,3 : 1 tartı ile Hacim oranı mümkün değil

 Sertlik  97 Shore D A.S.T.M. D2240-68

 
 Yoğunluk 2,20 g/cm3 DIN 53 479

 Basınç mukavemeti 141 N/mm2 A.S.T.M.  D695 
 
 Çekme bağlantı dayanıklılığı (yumuşak çelik) 20 N/mm2   A.S.T.M. D

 Çekme kayma yapışma (paslanmaz çelik) 21 N/mm2   A.S.T.M. D1002

 Çekme direnci 21 N/mm2 A.S.T.M. D651

 Esneklik dayanımı 58 N/mm2 A.S.T.M. D790

 Darbe mukavemeti (IZOD) 66 J/m A.S.T.M. D256 "E" 

 Isıya dayanıklılık +235 °C / +60 °C Islak / kuru

 TABER-Aşınma (CS17, kuru, 1 kg, 1000 devir) Ölçülmüş bir kayıp yok A.S.T.M. D-4060 (NATO)

 Isıl genleşme katsayısı 16,6 x 10-6K-1 Lineer değer

 Katı madde içeriği %100 Hacim ve ağırlık ile

 Çalışma ömrü (20° C derecede) 30 dakika

 Tam sertleşme (20° C derecede) > 1 gün Gerilimle bağlantılı

 Kaplam 2.200 g/m2 1 mm tabaka kalınlığında

 Kimyasal direnç Ayrı bir kılavuz kullanın
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Teknik Veri Listesi
Proven worldwide since 1960!

MetaLine® CXL
 Seramik karbür onarım bileşiği

 Uygulama yöntemi Mala Manuel  

 Renk Kahverengi RAL 8017 ile aynı

 Karışım oranı 2 : 1 tartı ile 2 : 1 hacim ile

 Sertlik (polimerikmatris) 93 Shore D A.S.T.M. D2240-68

 Sertlik (karbür dolgu) 9 Mohs Mohs sertlik ölçeği

 Yoğunluk 2,53 g/cm3 DIN 53 479

 Minimum tabaka kalınlığı > 2 mm

 Basınç mukavemeti 109 N/mm2 A.S.T.M.  D695

 Çekme bağlantı dayanıklılığı (yumuşak çelik) 21 N/mm2   A.S.T.M. D

 Çekme kayma yapışma (paslanmaz çelik) 21 N/mm2   A.S.T.M. D1002

 Esneklik dayanımı 54 N/mm2 A.S.T.M. D790

 Isıya dayanıklılık +235 °C / +90 °C Kuru / ıslak

 TABER-Aşınma (CS17, kuru, 1 kg, 1000 devir) Ölçülmüş bir kayıp yok A.S.T.M. D-4060 (NATO)

 Isıl genleşme katsayısı 25,5 x 10-6K-1 Lineer değer

 Katı madde içeriği %100 Hacim ve ağırlık ile

 Çalışma ömrü (20°C derecede) 20 dakika

 Tam sertleşme (20°C derecede) > 1 gün Gerilimle bağlantılı

 Kaplam 2.530 g/m2 1 mm tabaka kalınlığında

 Kimyasal direnç Ayrı bir kılavuz kullanın
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Denizcilik ile İlgili İzinler
Proven worldwide since 1960!
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Gıda İzinleri
Proven worldwide since 1960!
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Uygulama Detayları
Proven worldwide since 1960!

 Yanıcı olmayan ve kıvılcım
 çıkarmayan süreç

 200 bara kadar
 basınca dayanıklı

Spesifik uygulama bilgileri

 Mümkünse, tüm boru onarımları boru hattının dış çapında 
yapılmalıdır.

 İçeri nüfuz eden kalıntıları dışarı atmak için, yüzeye alev 
veya sıcaklık tutun (izin varsa).

 Esas onarım alanını her yönde 100 mm genişletin ve kum 
püskürtün veya yüzeyi pürüzlendirin. Gerekirse, kıvılcımdan 
koruyucu aletler kullanın. Eğer boşaltmak mümkün değilse, 
tutkal ve çabuk donan reçine ile sıvı akışını durdurun. Sol-
ventle temizleyin ve kurumaya bırakın.

 MetaLine SXL’yi hazırlayıp uygulayın. Çapı 80 mm.den 
az olan ve düşük-orta basınçlı borularda, bileşeni güçlendir-
mek için, birkaç kat saf metal elek (tel örgü) kullanın. Bunu 
borunun etrafına sarın ve tüm takviye malzemelerini iyice 
ıslatın. Son olarak yüzeyi düzleyin.

 Daha büyük çaplı veya yüksek basınçlı uygulamalarda, 
yarım boru şeklinde kum püskürtülmüş güçlü bir metal 
plaka kullanın. MetaLine SXL sürün ve hemen vidalayıp 
sabitleyin.

Sızıntı yapan boruların yalıtılması

Sentetik boru malzemelerinin onarımı

Dirsek bölgelerinin güçlendirilmesi

Su altındaki ekipmanın korunması

Ağır yükler için takviye plakası

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.1. Boru işleri ve dirsekler

Saha koşullarında boru onarımı
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Uygulama Detayları
Proven worldwide since 1960!

Sızıntı yapan tankların yalıtılması

Delik yağ haznelerinin onarılması

Aşınmış muhafazaların yeniden
kaplanması

Sızıntı yapan kaynak dikişlerinin
sıvanması

Çatlak motor bloklarının onarılması

 Dahili ve harici yalıtıma
 uygundur

 Arızi gıda ile temasa
 karşı onaylıdır

Spesifik uygulama bilgileri

 Mümkünse, tüm sızıntı onarımlarının teknenin içinde 
yapılması gerekir.

 İçeri nüfuz eden kalıntıları dışarı atmak için, yüzeye alev 
veya sıcaklık tutun (izin varsa).

 Tüm kaynak dikişlerini kuvvetle bastırın. Bölgeyi her yönde 
minimum 30 mm genişletin ve kum püskürtün veya yüzeyi 
pürüzlendirin. Açık çatlakların olması durumunda, çatlağın 
her iki ucunda delik açın. Tutkal ve çabuk donan reçine 
ile sıvı akışını durdurun. Solventle temizleyin ve kurumaya 
bırakın.

  MetaLine SXL uygulayın. Bileşeni güçlendirmek için, 
birkaç kat saf metal elek (tel örgü) kullanın. Tüm takviye 
malzemelerini iyice ıslatın ve yüzeyi düzleyin.

 Daha büyük çatlak veya eksik parça olması halinde tel 
örgü yerine ağır bir metal levha kullanın. Cıvatalarla iyice 
sabitleyin. Böylece daha fazla çekme direnci meydana gelir 
ve genleşme azalır.

Mekanik çatlak hazırlıkları Bitmiş bir onarım işi

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.2. Tanklar, konteynerler ve tekneler
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Uygulama Detayları
Proven worldwide since 1960!

Sızıntı yapan yatakların yalıtımı

Genişlemiş yuvaların
şekillendirilmesi

Kamalı yatakların onarımı

Transmisyon milli yatakların
dökülmesi

Spesifik uygulama bilgileri

 Yatak bölgesindeki yağ, gres ve diğer yağlayıcı maddeleri 
boşaltın.

 Yuvanın esas boyutlarını, yarıçapın yatağa mesafesi 
en az 1 mm olacak şekilde genişletin. İçeri nüfuz eden 
kalıntıları dışarı atmak için, yüzeye alev veya sıcaklık tutun 
(izin varsa).

 İyice kum püskürtün veya yüzeyi pürüzlendirin. Solventle 
temizleyin ve kurumaya bırakın.

 MetaLine Ayırıcı Madde ile yatağı yalıtın.

 Yatak yuvasının içine ve yatağın üzerine MetaLine SXL 
sürün veya (bir kartuş kullanarak) enjekte edin. Yatağı yerine 
takın ve kirlenmemesine dikkat edin.

 Yatağın konumunu tam olarak ayarlayın ve malzeme 
sertleşirken sabitleyin.

Bitmiş bir onarım işi
Sızıntı yapan bir Voith-

Schneider gemi parçası

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.3. Yataklar ve yuvalar

 Yağlara ve tuzlu
 suya dayanıklı

 İşlemeden yenileme
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Spesifik uygulama bilgileri

 Mevcut küçük ebadı minimum 2 mm.ye çıkarın. Tüm 
onarım alanlarını net (90 °) kontürle sonlandırın.

 İçeri nüfuz eden kalıntıları dışarı atmak için, yüzeye alev 
veya sıcaklık tutun (izin varsa). Onarım alanlarına iyice kum 
püskürtün veya yüzeyi pürüzlendirin. Solventle temizleyin ve 
kurumaya bırakın.

 MetaLine Ayırıcı Madde kullanarak flanşın diğer tarafını 
yalıtın (veya temiz bir metal levha kullanın).

 Flanşın pürüzlü tarafı üzerine MetaLine SXL sürün veya 
(bir kartuş kullanarak) enjekte edin. Her iki flanşı birlikte 
cıvatalayın ve fazla malzemeyi çıkarın (şekillendirme 
işlemi)

 Alternatif olarak MetaLine SXL uygulayın ve donduktan  
sonra işleyin.

Bitmiş bir onarım işi
Bir buhar türbininde hasarlı

flanş

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.4. Flanşlar ve bağlantı elemanları

Flanş alanlarının yenilenmesi

Sürücü yüzeylerinin onarımı

Salmastra alanlarının şekillenmesi

 Yüksek sıkıştırma
 kuvvetine dayanıklıdır

 Kalıba döküldüğünde son
 derece hatasızdır
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Spesifik uygulama bilgileri

 Mevcut yüzey düzensizl ik ler ini minimum 1 mm 
derinleştirin. Tüm onarım alanlarını net (90 °) kontürle 
sonlandırın.

 İçeri nüfuz eden kalıntıları dışarı atmak için, yüzeye alev 
veya sıcaklık tutun (izin varsa). Onarım alanlarına iyice kum 
püskürtün veya yüzeyi pürüzlendirin. Solventle temizleyin ve 
kurumaya bırakın.

 Hazırlanan yüzeyin üzerine mala ile MetaLine SXL 
uygulayın veya (bir kartuş kullanarak) enjekte edin.

 Derin izler olması durumunda önce bir fırça ile MetaLine 
KXL uygulayın. Hemen arkasından bir kat düzgünleştirici 
macun MetaLine SXL sürün. Hava ceplerinin birleşmemesine 
dikkat edin.

Bitmiş bir onarım işiBir kalıptaki döküm gözenekleri

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.5. Döküm gözenekleri ve boşluklar

Delik yapıların yalıtılması

Gaz sızdırmaz kaplamaların yapılması

Defolu dökümlerin yenilenmesi

Sızıntı yapan trafoların onarılması

Hasarlı kalıpların şekillendirilmesi

 Fırça veya mala ile
 kolayca uygulanabilir

 Boyanabilir veya 
 galvanizleme işleminden
 geçirilebilir
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Spesifik uygulama bilgileri

 Mevcut kaynak dikişlerini taşlama yaparak çıkarın. 
Çatlağın her iki ucunda ve çatlak boyunca her 50 mm.de 
bir 5 mm çapında delikler delin. Çatlak boyunca taşlama 
yapın ve çatlağı “V” şeklinde genişletin. Vidaları deliklere 
sokun ve kullanım ısısına ulaşırsa, beklenen genleşme kadar  
genişletin.

 İçeri nüfuz eden kalıntıları dışarı atmak için, yüzeye alev 
veya sıcaklık tutun (izin varsa). Esas onarım alanını her yönde 
minimum 50 mm genişletin ve kum püskürtün veya yüzeyi 
pürüzlendirin. Solventle temizleyin ve kurumaya bırakın.

 5 mm kalınlığında MetaLine SXL uygulayın. Bileşeni 
güçlendirmek için, birkaç kat saf metal elek (tel örgü) 
kullanın. Tüm takviye malzemelerini iyice ıslatın ve yüzeyi 
düzleyin. Hazırlanan bölgenin dışına asla MetaLine SXL 
uygulamayın.

 Çatlakların büyük olması veya muhafaza kalınlığının 
Fazla olması durumunda, tel örgü yerine ağır bir metal levha 
kullanın. Vidalarla iyice sabitleyin. Böylece daha yüksek bir 
çekme direnci oluşur ve genleşme azalır.

Bitmiş bir onarım işiBir hidrolik preste muhafaza çatlağı

Profesyonel çatlak onarımı

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.6.Motorlar ve sürücüler

Muhafazalardaki çatlakların
yalıtılması

Sızıntı yapan ekipmanın onarılması

Çatlaklara duyarlı alanların
sabitlenmesi

Sıyrılmış vida dişlerinin yenilenmesi

 Yüksek ısıl genleşme
 katsayısı

 Gri dökme demir,
 alüminyum, v.s için uygun
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Metalik takviye sargısı
Bir silindir kafasında

muhafaza çatlağı

Bitmiş bir onarım işiMetaLine SXL’in uygulanması

Spesifik uygulama bilgileri

 Mevcut kaynak dikişlerini taşlama yaparak çıkarın. Yüzey 
çatlaklarını kontrol edin ve 1.6’da belirtilen işlemleri uygulayın. 
İçeri nüfuz eden kalıntıları dışarı atmak için, yüzeye alev veya 
sıcaklık tutun (izin varsa).

 Eğer hâlâ eksik yapı varsa, boyutlarına indirgeyin. Metal 
sargı ve cıvatalarla sabitleyin. Eğer yapı kaybolmuş ise, 
en az 3 mm kalınlığında ağır bir çelik levha kullanın. Esas 
onarım alanın her yönde minimum 50 mm genişletin ve kum 
püskürtün veya yüzeyi pürüzlendirin. Solventle temizleyin ve 
kurumaya bırakın.

 MetaLine SXL uygulayın ve yapıyı her tarafından yalıtın. 
Çelik levhayı onarım alanının üzerine cıvatalayın. Tüm takviye 
malzemelerini iyice ıslatın ve yüzeyi düzleyin. Hazırlanan 
bölgenin dışına asla MetaLine SXL uygulamayın.

 Yüksek kullanım ısılarında ısıl genleşmeyi dengelemek 
için, sistemde yeterli esnekliğe dikkat edin.

Arızalı dişli kutularının onarılması

Eksik yapıların köprülenmesi

Donma hasarlarının yenilenmesi

 Titreşim ve ısıl şoklara
 dayanıklı

 Kurallara uygun bir montaj
 için daha uzun uygulama
 ömrü

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.7. Muhafaza çatlakları
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Spesifik uygulama bilgileri

 İçeri nüfuz eden kalıntıları dışarı atmak için yüzeye alev 
veya sıcaklık tutun (izin varsa)

 Sıyrılmış tezgâh yataklarında, aşınmış alan boyunca 
delikler delin (yaklaşık 2 mm çapında ve derinliğinde). Daha 
sonra onarım alanını genişletmek için, mesafe çapın 2/3’ü 
kadar olmalıdır.

 İkinci bir delme işlemi ile sıyrılmış alanı her yönde 3 
mm daha genişletin. Solventle temizleyin ve kurumaya 
bırakın.

 Gerekenden 0.5 – 1 mm daha kalın MetaLine SXL sürün. 
Hava ceplerini birleştirmemeye dikkat edin.

 Donma süresinden 3-4 saat sonra, son ölçeklendirme 
için işlemeyi başlatın. Frezeleme, ovalama veya cilalama 
işlemi uygulayın.

Aşınmış metal tel takımı Bitmiş bir onarım işi

Yataklardaki kısmi
aşınmaların onarımı

Yanlış delinmiş deliklerin
doldurulması 

Küçük toleransların dengelenmesi

 Kızak özellikli
 (yapışma-kayma yok)

 Kılavuzları parçalarına
 ayırmadan yeniden
 yapılandırma

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.8. Tezgâh yatakları ve kılavuzlar
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Spesifik uygulama bilgileri

 Şaftı, bir dişin formuna büyük besleme uygulaya-
rak (her cm.ye 15 tur) torna tezgâhında işleyin. Dış 
açı yaklaşık 90°. Kesim derinliği minimum 1,5 mm. 
Keskin ve kaba kontürlü bir yüzey yapısı oluşturun. 

 İçeri nüfuz eden kalıntıları dışarı atmak için yüzeye alev 
veya sıcaklık tutun (izin varsa). Solventle temizleyin ve ku-
rumaya bırakın.

 Şaftı yavaşça döndürün ve gerekenden yaklaşık 2 
mm daha kalın MetaLine SXL uygulayın. Hava ceplerini 
birleştirmemeye dikkat edin. Donma süresinden 3-4 saat 
sonra, son ölçeklendirme için işlemeyi başlatın. Tornalama 
veya tercihan taşlama yapın.

 Alternatif olarak, iç çapı şaft için gereken dış çapa eş 
olan iki yarı kabuk kullanın. MetaLine Ayırıcı Madde ile yalıtın. 
Hazırlanan şafta ve kabuklara MetaLine SXL uygulayın. 
Kabukları takın ve sıkıca bastırın. Tam olarak ayarlayın. 
Donduktan sonra kabukları çıkarın ve dikişleri kuvvetle 
bastırın. Son yüzey kalitesi, kabukların esas yüzey kalitesi 
ile bağlantılıdır.

Yenilenmiş yatak bölgesi

Onarılmış bir hidrolik şahmerdan

Taşlama öncesinde kaplamalı
şaft yatağı

Bir besleme vidasında şaft 
muhafazası

Aşınmış yatak alanlarının onarımı

Kanallı bağlantı elemanlarının
yenilenmesi

Aşınmış kama yuvalarının onarımı

Sızıntı yapan hidrolik
şahmerdanların yalıtımı

 Delme, frezeleme, taşlama
 v.s yaparak işlenebilir

 Son doğruluk ve matris
 döküm yapılabilir

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.9. Şaftlar, şaft yatakları ve hidrolik şahmerdanlar
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  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.10. Yatak yuvaları

Yenilenmiş bir yatak yuvası

Sıyrılmış bir yatak alanı
İşleme öncesindeki

yenilenmiş alan

Spesifik uygulama bilgileri

 Yuvanın esas boyutlarını, yarıçapın yatağa mesafesi 
en az 1 mm olacak şekilde genişletin. İçeri nüfuz eden 
kalıntıları dışarı atmak için, yüzeye alev veya sıcaklık tutun 
(izin varsa)

 İyice kum püskürtün veya yüzeyi pürüzlendirin. Solventle 
temizleyin ve sonrada kurutun.

 MetaLine Ayırıcı Madde kullanarak yatağı yalıtın.

 Yatak yuvasının içine ve yatağın üzerine MetaLine SXL 
sürün veya (bir kartuş kullanarak) enjekte edin. Yatağı yerine 
takın ve kirlenmemesine dikkat edin.

 Yatağın konumunu tam olarak ayarlayın ve malzeme 
donarken sabitleyin.

 Bilyeli mafsal muhafazalarında, yukarıda da belirtildiği 
gibi, önce alt yatak kovanını, donduktan sonra ise üst yatak 
kovanını işleme tabi tutun.

Bitmiş bir onarım işi

Makaralı yatak yuvalarının onarımı

Yatak kovanlarının yeniden oturtulması

Bölme çubuğu yuvalarının
şekillendirilmesi

Bilyeli mafsal muhafazalarının
şekillendirilmesi

Büyük yuvalarda pimlerin hizalanması

 Şişme veya çekme
 yapmadan donar

 Çatlak korozyonunu güvenli 
 bir şekilde durdurur
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Spesifik uygulama bilgileri

 Yuvanın esas boyutlarını, yarıçapın burca mesafesi en az 
1 mm olacak şekilde genişletin. İçeri nüfuz eden kalıntıları 
dışarı atmak için, yüzeye alev sıcaklık tutun (izin varsa).

 Yuvaya ve burcun dış kısmına iyice kum püskürtün veya 
yüzeyi pürüzlendirin. Solventle temizleyin ve sonrada kuru-
tun.

 Her iki parçaya MetaLine SXL uygulayın. Burcu hafifçe 
döndürerek içeri sokun. Ayarlayın ve kurumaya bırakın.

 Metaline Seramik Bileşenlerinin elektro-kimyasal yalıtım 
özellikleri nedeniyle, normalde bimetalik korozyondan ötürü 
uygun olmayan abrasyona daha dirençli burç malzemeleri 
kullanılabilir.

Yeni burç için hazırlanmış
seramik yuva

Burçların yeniden oturtulması

Ametal burç yuvalarının üretilmesi

Bronz burçların yenilenmesi

 Hızlı donma özelliklerine
 sahiptir

 Yarı elastik özellikler
 çevrimsel yüke dirençlidir

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.11. Burçlar
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Spesifik uygulama bilgileri

 Aşınmış yüzeylere kum püskürtün. Kimyasal pislikleri 
çözmek için buharla temizleyin. Derine nüfuz eden kalıntıları 
dışarı atmak için, yüzeye alev tutun (izin varsa).

 Yüzeye yeniden iyice kum püskürtün. Göz büyüklüğü 1-2 
mm olan keskin kontürlü yeni kumlama malzemesi kullanın. 
Gerekli kesit 50-75 mikrondur ve yüzey kalitesi SA 2 1/2 (İsveç 
Standardı) olmalıdır. Sonra vakumlayın. Solventle temizleyin 
ve kurumaya bırakın.

 Sızıntı varsa, bölgesel olarak MetaLine SXL uygulayın. 
Yüzey mukavemetinde eksilme varsa, has metal bir elek (tel 
örgü) kullanın.

 Fırça ile uygulanabilir bir kat MetaLine KXL ile devam 
edin. Minimum mantolama süresi tamamlanınca, ilk katın 
90° uygulama yönünde ikinci bir kat MetaLine KXL sürün.

Seramik benzeri yüksek kaliteli
muhafaza

Yüzey işleme sistemlerinin
astarlanması

Dalgıç pompaların sarmalanması

Tankların ve yapıların kaplanması

Kükürtten arındırma ünitelerinin
korunması

 Her tür kompleks
 yüzeyde dikişsiz işleme

 Kimyasal saldırılara
 karşı son derece
 dirençli

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.12. Kimyasal paslanma
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Spesifik uygulama bilgileri

 Eşanjör: Bir frezeleme aleti kullanarak tüm boru uçlarının 
etrafındaki levhayı derinleştirin. Derine nüfuz eden kalıntıları 
dışarı atmak için, yüzeye alev tutun (izin varsa). Boruları 
lastik tapalarla kapatın. Dışı kısmına iyice kum püskürtün. 
Minimum kumlama kesiti 50-75 my.dir.

 Solventle temizleyin ve kurumaya bırakın.

 Dikey konumlandırma: Bölgesel olarak MetaLine SXL 
uygulayın ve manuel olarak orijinal şekline kontürleyin. 
Alternatif olarak, ağır bir metal levhaya MetaLine Ayırıcı Ma-
dde sürün. Bunu donmamış MetaLine SXL üzerine bastırın 
ve onarım bileşeni tamamen donana kadar mengene ile 
sabitleyin.

 Yatay konumlandırma: Bir kartuş kullanarak MetaLine 
KXL uygulayın. Yüzeyi düzgünleştirmek için, kendiliğinden 
yüzeylenen malzeme özelliklerini kullanın.

Kondensörlerin astarlanması

Eşanjörlerin yalıtılması

Buharlaştırıcıların korunması

Çeliğin paslanmaz çeliğe
yapıştırılması

 Elektriğe karşı yalıtıcıdır
 (iletken değildir)

 Permasyona son derece
 dirençlidir

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.13.Galvanik korozyon
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Uygulama Detayları
Proven worldwide since 1960!

Spesifik uygulama bilgileri

 Tüm yüzeylere kum püskürtün. Önceden tuzlu su veya 
Kimyasallarla işleme tabi tutulmuş ise, parçayı buhar (yüksek 
basınçlı sıcak su) ile temizleyin. Nüfuz eden kalıntıları dışarı 
atmak için, yüzeye alev tutun.

 Yüzeye yeniden iyice kum püskürtün. Göz büyüklüğü 1-2 
mm olan keskin kontürlü yeni kumlama malzemesi kullanın. 
Gerekli kesit 50-75 mikrondur ve yüzey kalitesi SA 2 1/2 (İsveç 
Standardı) olmalıdır. Sonra vakumlayın. Solventle temizleyin 
ve kurumaya bırakın.

 Sızıntı veya eksik yapı varsa, bölgesel olarak MetaLine 
SXL uygulayın. Delik ve çatlakları köprülemek için, saf bir 
metal elek (tel örgü) ile birleştirin.

 Fırça ile uygulanabilir bir kat MetaLine KXL ile devam 
edin. Minimum mantolama süresi tamamlanınca, ilk katın 
90° uygulama yönünde ikinci bir kat MetaLine KXL sürün.

Bitmiş bir onarım işi

MetaLine SXL’in mala ile
uygulanması

Büyük aşındırıcı hasar

Akış düzelticilerin onarımı

Aşınmış pompa muhafazalarının
yenilenmesi

Gemi ön profillerinin kesitlendirilmesi

Yarık pompa muhafazalarının onarılması

Segman boşluklarındaki aşınmanın
azaltılması

Sarma pompa iç çaplarının değiştirilmesi

 Erozyona karşı son
 derece dirençlidir

 Yeni ekipmanlarda
 %4’e kadar
 randıman sağlar

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.14. Akışkan akımı ekipmanı (muhafazalar)
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Uygulama Detayları
Proven worldwide since 1960!

Spesifik uygulama bilgileri

 Tüm yüzeylere kum püskürtün. Önceden tuzlu su veya 
kimyasallarla işleme tabi tutulmuş ise, parçayı buhar (yüksek 
basınçlı sıcak su) ile temizleyin. Nüfuz eden kalıntıları dışarı 
atmak için, yüzeye alev tutun.

 Yüzeye yeniden iyice kum püskürtün. Göz büyüklüğü 1-2 
mm olan keskin kontürlü yeni kumlama malzemesi kullanın. 
Gerekli kesit 50-75 mikrondur ve yüzey kalitesi SA 2 1/2 (İsveç 
Standardı) olmalıdır. Sonra vakumlayın. Solventle temizleyin ve 
kurumaya bırakın.

 Sızıntı veya eksik yapı varsa, bölgesel olarak MetaLine SXL 
uygulayın. Delik ve çatlakları köprülemek için, saf bir metal elek 
(tel örgü) ile birleştirin.

 Hava ceplerindeki riski azaltmak için, pim deliği benzeri 
substratlarda fırça ile sürülebilir MetaLine KXL uygulamak 
gerekir. MetaLine SXL ile yaştan yaşa devam edin.

 Fırça ile uygulanabilir bir kat MetaLine KXL ile yaştan yaşa 
devam edin. Minimum mantolama süresi tamamlanınca, ilk katın 
90° uygulama yönünde ikinci bir kat MetaLine KXL sürün.

Yapısal metalik takviye Bitmiş bir onarım işi

Kompresör kanatlarındaki
korozyonun onarımı

Aşınmış mikserlerin şekillendirilmesi

Mikser bıçaklarının yapışmaz
hale getirilmesi

 Dengelemek için, düşük
 ağırlığın azaltılması gerekir

 Çevre dostu ve kullanıcı
 için güvenli teknoloji

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.15. Akışkan akımı ekipmanı (kanatlar vemikserler)
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Uygulama Detayları
Proven worldwide since 1960!

Spesifik uygulama bilgileri

 Tüm yüzeylere kum püskürtün. Önceden tuzlu su veya 
kimyasallarla işleme tabi tutulmuş ise, parçayı buhar (yüksek 
basınçlı sıcak su) ile temizleyin. Nüfuz eden kalıntıları dışarı 
atmak için, yüzeye alev tutun.

 Yüzeye yeniden iyice kum püskürtün. Göz büyüklüğü 1-2 
mm olan keskin kontürlü yeni kumlama malzemesi kullanın. 
Gerekli kesit 50-75 mikrondur ve yüzey kalitesi SA 2 1/2 (İsveç 
Standardı) olmalıdır. Sonra vakumlayın. Solventle temizleyin ve 
kurumaya bırakın.

 Bölgesel olarak MetaLine SXL uygulayın ve eksik yapıları 
tamamlayın. Hava ceplerindeki riski azaltmak için, pim deliği 
benzeri substratlarda fırça ile sürülebilir MetaLine KXL uygu-
lamak gerekir. MetaLine SXL ile yaştan yaşa devam edin.

 Donduktan sonra, kesin profil elde etmek için taşlayın. Tüm 
yüzeyi yeniden aktif hale getirmek için, dikkatli bir şekilde kum 
püskürtün. Temizleyin.

 MetaLine KXL uygulayın. Minimum mantolama süresi 
tamamlanınca, ikinci bir kat MetaLine KXL sürün. Donduktan 
sonra, torna ile ya da taşlama yaparak son ölçüleri ayarlayın.

Rotorların onarımı ve korunması

Konik bobin boşluklarının azaltılması

Valf plakalarının onarımı

Uç kapağı profillerinin yenilenmesi

Hassas toleransların düzenlenmesi

 Yüksekte çalışmayı
 kolaylaştıran tiksotropik
 özellikler

 Her katta farklı renkler
 (görsel ömür göstergesi)

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.16. Su halkalı vakum pompaları (Nash & Elmo)
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Uygulama Detayları
Proven worldwide since 1960!

Spesifik uygulama bilgileri

 Tüm yüzeylere kum püskürtün. Önceden tuzlu su veya 
kimyasallarla işleme tabi tutulmuş ise, parçayı buhar (yü-
ksek basınçlı sıcak su) ile temizleyin. Nüfuz eden kalıntıları 
dışarı atmak için, yüzeye alev tutun. Kenarları en az 3 mm 
çapında taşlayın. Kısmi kaplama yaparken, yenilecek tüm 
alanları tam 90° derecelik bir açıyla 1.5 mm derinleştirin.

 Yüzeye yeniden iyice kum püskürtün. Göz büyüklüğü 
1-2 mm olan keskin kontürlü yeni kumlama malzemesi 
kullanın. Gerekli kesit 50-75 mikrondur ve yüzey kalitesi SA  
2 1/2 olmalıdır. Sonra vakumlayın. Solventle temizleyin ve 
kurumaya bırakın.

 Bir mala ile veya kartuşla enjekte ederek bölgesel olarak 
MetaLine SXL uygulayın. Hassas metal ya da ahşap kalıp 
kullanarak, eksik yapıları yenileyin. Uygulayacağınız iki kat 
MetaLine KXL için, yeterli mesafe bırakın.

 Bir kat fırça ile sürülebilir MetaLine KXL ile devam edin. 
Minimum mantolama süresi tamamlanınca, ikinci bir kat 
MetaLine KXL sürün.

Ciddi bir kavitasyon hasarı Seramik koruyucu kaplama

Kızakların yeniden kesitlendirilmesi

Valf gövdelerinin yenilenmesi

Sürgülerin korunması

 Gaz sızdırmazlık özelliği
 (düşük geçirgenlik)

 Yüzey gerilimi olmadan
 her şekilde donar

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.17. Kelebek ve sürgülü valflar
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MetaLine® Serisi XL - Uygulama Detayları
Proven worldwide since 1960!

Spesifik uygulama bilgileri

 Tüm yüzeylere kum püskürtün. Önceden tuzlu su veya 
kimyasallarla işleme tabi tutulmuş ise, parçayı buhar (yüksek 
basınçlı sıcak su) ile temizleyin. Nüfuz eden kalıntıları dışarı 
atmak için, yüzeye alev tutun. Kenarları ve keskin kontürleri 
en az 3 mm çapında taşlayın.

 Yüzeye yeniden iyice kum püskürtün. Göz büyüklüğü 
1-2 mm olan keskin kontürlü yeni kumlama malzemesi 
kullanın. Gerekli kesit 50-75 mikrondur ve yüzey kalitesi 
SA 2 1/2 olmalıdır. Sonra vakumlayın. Solventle temizleyin 
ve kurumaya bırakın.

 Bir mala ile veya kartuşla enjekte ederek bölgesel 
MetoalLairnaek SXL uygulayın. Eksik yapıları yenileyin. 
Hava ceplerindeki riski azaltmak için, pim deliği benzeri  
substratlarda fırça ile sürülebilir MetaLine KXL uygulamak 
gerekir. MetaLine SXL ile yaştan yaşa devam edin.

 Bir kat fırça ile sürülebilir MetaLine KXL ile yaştan yaşa 
devam edin. Minimum mantolama süresi tamamlanınca, ilk 
katın 90° uygulama yönünde ikinci bir kat MetaLine KXL
sürün.

Kaplan su türbini

Bitmiş bir onarım işi

Kavitasyon hasarlarının onarılması

Kılavuz kanatlarının yenilenmesi

Su çıkış alanlarının korunması

 Polimerik ürün matrisi
 kavitasyon darbelerine
 dayanıklıdır

 Donmayı hızlandırmak
 için, ısıl işleme tabi
 tutulabilir

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.18. Su türbinleri (muhafazalar)
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Uygulama Detayları
Proven worldwide since 1960!

Spesifik uygulama bilgileri

 Tüm yüzeylere kum püskürtün. Önceden tuzlu su veya 
kimyasallarla işleme tabi tutulmuş ise, parçayı buhar (yüksek 
basınçlı sıcak su) ile temizleyin. Nüfuz eden kalıntıları dışarı 
atmak için, yüzeye alev tutun. Kenarları ve  keskin kontürleri 
en az 3 mm çapında taşlayın.

 Yüzeye yeniden iyice kum püskürtün. Göz büyüklüğü 
1-2 mm olan keskin kontürlü yeni kumlama malzemesi 
kullanın. Gerekli kesit 50-75 mikrondur ve yüzey kalitesi 
SA 2 1/2 olmalıdır. Sonra vakumlayın. Solventle temizleyin 
ve kurumaya bırakın.

 Bir mala ile veya kartuşla enjekte ederek bölgesel 
olarak MetaLine SXL uygulayın. Eksik yapıları yenileyin. 
Hava ceplerindeki riski azaltmak için, pim deliği benzeri 
substratlarda fırça ile sürülebilir MetaLine KXL uygulamak 
gerekir. MetaLine SXL ile yaştan yaşa devam edin.

 Bir kat fırça ile sürülebilir MetaLine KXL ile yaştan yaşa 
devam edin. Minimum mantolama süresi tamamlanınca, 
ilk katın 90° uygulama yönünde ikinci bir kat MetaLine KXL 
sürün.

“Francis” kanatların kaplanması

“Kaplan” kanatların yenilenmesi

Türbin şaftlarının korunması

Not: “Pelton” türbinler için uygun değildir

 Kendiliğinden yüzeyleme
 özelliği vurmaları azaltır

 İstenilen her kalınlıkta
 uygulanabilir

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.19. Su türbinleri (kanatlar)
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Aşınma ve yıpranma ile savaşmak için MetaLine® XL Serisi pratik çözümler

MetaLine® Serisi XL - Uygulama Detayları
Proven worldwide since 1960!

Spesifik uygulama bilgileri

 Tüm yüzeylere kum püskürtün. Önceden tuzlu su veya 
kimyasallarla işleme tabi tutulmuş ise, parçayı buhar (yüksek 
basınçlı sıcak su) ile temizleyin. Nüfuz eden kalıntıları dışarı 
atmak için, yüzeye alev tutun. Mevcut kaynak dikişlerini 
çıkarın. Kenarları az 3 mm çapında taşlayın.

 Yüzeye yeniden iyice kum püskürtün. Göz büyüklüğü 
1-2 mm olan keskin kontürlü yeni kumlama malzemesi 
kullanın. Paslanmaz çelik yüzeylerde ametal (seramik) kum 
kullanın. Gerekli kesit 50-75 mikrondur ve yüzey kalitesi SA 
2 1/2 olmalıdır. Sonra vakumlayın. Solventle temizleyin ve 
kurumaya bırakın.

 Mala ile MetaLine CXL uygulayın. Hassas metal ya da 
ahşap kalıp kullanarak, eksik yapıları yenileyin. Mükemmel 
bir yapışma sağlamak ve hava sıkışmasını önlemek için 
sıkıca bastırın. Önerilen malzeme kalınlığı yaklaşık 5 mm.dir.

Küspe makinesi için komple
muhafaza

repair-work at a decanter

Santrifüjlerin/durultucuların onarımı

Besleme vidalarının korunması

Küspe makinelerinin yenilenmesi

Aşınmış levhaların onarılması

 Islak ve kuru ortamlarda
 darbelere dayanıklıdır

 Kısmi hasar durumunda
 kolayca onarılabilir

  Sızıntı    Çatlak    Aşınma ve yıpranma    Paslanma    Erozyon    Kavitasyon    Abrasyon

1.20. Katı madde çarpması (santrifüj ve durultucular)


