
 

MetaLine Series XL, iki bileşenli, soğukta sertleşen sera-
mik onarım bileşenleridir. Mala (SXL, EXL ya da CXL) veya 
fırçayla uygulanabilir (KXL) olarak tasarlanmıştır. Aşınma ve 
yıpranmaya karşı üstün direnç özellikleri sunan bileşimlerdir. 
Aşınmış şaftlar, kama yuvaları, tezgâh gövdeleri, yatak yuvaları 
ve diğer zarar gören, kırılan veya sızdıran ekipmanların uzun 
süren onarımları için kullanılır.

Aşınma, yıpranma, çarpma, erozyon ve korozyana ya da kavi-
tasyona maruz kalan yüzeylerin onarım ve komple astarlama 
işlemleri için uygundur.
 

 1.  Yüzeyin Hazırlama

MetaLine Series XL sadece temiz, sert, yağsız, kuru ve iyi 
pürüzlendirilmiş yüzeylere uygulanmalıdır!

Uygulama yapılacak bölge üzerindeki pislikleri fırça ile temiz-
leyin. Tüm kaynak katmanlarını, sıçramış izleri, kalıntıları veya 
boyaları taşlama ya da kumlama yoluyla dışarı atın. Mevcut 
çatlakların etrafına delikler açın. Uçları ve de keskin kontürleri, 
minimum 3 mm yarıçap oluşturacak şekilde ezin. Tüm yüzeyleri 
kazıyın (pürüzlenidrin) veya tercihen kum püskürtün.

Daha önce (tuzlu) suya, kimyasallara, hidrolik sıvılara veya 
grese tabi tutulmuş ise, yüzeyler ilk kumlamadan önce buhar 
ile temizlenmelidir.

Yüzeydeki nem ve derin nüfuz eden kalıntıları dışarı atmak için 
yüzeye açık alev tutun. Oksitlenmeyi kaldırmak için yüzeye 
yeniden kum püskürtün,  Gerektiğinde bu işlem, hiçbir yağ veya 
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 13.  Uygulama Verileri  (genel bakış)
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Uygulama Kitapçığı

MetaLine Series XL
Seramik onarım parçaları 

Bu sıradışı ürünlerin avantajlarından tam olarak fayda-
lanma amacıyla, kullanıma başlamadan önce bu uygu-
lama kitapçığını dikkatlice okuyunuz.
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  SXL KXL EXL CXL

Karışım Oranı Hacimsel 3 : 1 Belirlenmedi 3 : 1 2 : 1
(A ‘dan B ‘ye) Ağırlıksal 4 : 1 14,3 : 1 4 : 1 2 : 1

Silindir hacmi  427 cm³/Kg 455 cm³/Kg 402 cm³/Kg 395 cm³/Kg

Kaplama  4.270 cm2/Kg 4.550 cm²/Kg 4.020 cm²/Kg 3.950 cm²/Kg
(1,0 mm’da katman kalınlığı) Gözenekli ya da sert yüzeyler, kaplamayı önemli seviyede düşürür.

Çalışma ömrü 10 °C ’de 30 dk 45 dk 20 dk 35 dk
 20 °C ’de 20 dk 30 dk 12 dk 20 dk
 30 °C ’de 10 dk 15 dk 06 dk 10 dk

Kaplama süresi  minimum 1 s  1 s  0,5 s 1 s
(20 °C ‘de) maksimum 6 s  6 s  3 s  6 s
  Bu sürenin geçmesi durumunda, tekrar kaplama yapmadan önce, MetaLine Series XL

  pürüzlendirilip bir metal alt tabaka gibi temizlenmelidir.

İşlenebilirlik 10 °C ’de 4,0 s 12 s 3,0 s 6,0 s
 20 °C ‘de 2,0 s 06 s 1,5 s 3,0 s
 30 °C ’de 1,5 s 04 s 1,0 s 2,0 s

Tam kimyasal 10 °C ’de 48 s 48 s 24 s 48 s
yük 20 °C ‘de 24 s 24 s 12 s 24 s
 30 °C ’de 18 s 18 s 08 s 18 s

Tam kimyasal 10 °C ’de 96 s 6 gün 48 s 96 s
yük 20 °C ‘de 48 s 3 gün 24 s 48 s
 30 °C ’de 36 s 2 gün 18 s 36 s



tuz kalıntısı kalmayana dek tekrarlanmalıdır. Tekrar işlemini 
yüzey tekrar korozyona uğramaya başlamadan önce hemen 
gerçekleştirin.

Üzerinde hiçbir yapışkan malzeme kalmayacak her bir yüzeyi, 
MetaLine Release Agent ile işleme tabi tutun. 5 dakikalığına 
kurumaya bırakın.

 2.  Temizleme / Yağdan arındırma

Tüm onarım bölgesini temiz bir fırça ya da MetaLine N.F. Clea-
nerlDegreaser ile ıslatılmış bir bez parçası ile temizleyin. Bu 
işlemi, yüzey tamamen temizlenene kadar tekrar edin. Minimum 
10 dakikalığına kurumaya bırakın ve hemen MetaLine Series 
XL ile uygulamaya devam edin.

 3.  Karıştırma

Not: Temel (A) ve Sertleştirici (B) bileşenler, karıştırmadan 
önce homojenik ve kremsi bir yapıya sahip olmalıdırlar. Aksi 
takdirde 10. Maddedeki (Saklama) tavsiyelerine uyunuz.
Uygun miktarda TEMEL (A) ve SERTLEŞTİRİCİ (B) bileşenleri 
(şişenin üzerinde yazıldığı miktarda) temiz bir karıştırma 
tahtası ya da temiz bir kavanozun içine ayrı gereçler ile transfer 
edin. Hava sıkışması riski sebebiyle bileşenleri karıştırmayın. 

Ürün türüne göre 10-30 dakika içinde (20 °C) bütün malzeme-
leri kullanın. Isı ne kadar düşük olursa çalışma ömrü o kadar 
arttığı gibi, yüksek ısılar çalışma ömrünü kısaltmaktadır.

 4.  Uygulama

Karıştırılmış malzemeyi MetaLine Applicator ile hazırlanan 
yüzeye, temiz spatula veya sert bir fırça yardımıyla doğrudan 
yüzeye uygulayın. Tüm çatlakları kapatmak ve yüzeye en güçlü 
şekilde yapışması için sıkıca aşağı doğru bastırın. Malzemeyi 
doğru profile kontürleyin. Alternatif olarak, biraz daha fazla 
sürüp,  donmasını sağlayın ve aşağı doğru işleyin. Dikey 
yüzeylerde sıvanabilir malzeme türleri çöküntüler olmadan 8 
mm’ye kadar uygulanabilir. Daha kalın kaplamalar için polietilen 
levhalar kullanın.
Katılaşmasını bekleyin. Maksimum mantolama süresi sona 
erdiğinde (Bkz. 13. Madde),  donan malzemeyi, daha fazla Meta-
Line Series XL uygulamadan önce pürüzlendirin ve temizleyin.

 10.  Saklama koşulları

Sıkıca kapatılmış kaplarda 20 °C sıcaklıkta saklayın. 
Açık ateşten uzak tutun. Düşük sıcaklıklar kristalleşmeye 
(rijitleşmeye) sebebiyet verebilir. Bu durumda, komponentleri, 
malzeme homojenik ve kremsi bir yapıya sahip olana dek 35 
- 40 °C ‘ye kadar ısıtın (açık ateşte değil). Bu uygulamanın, 
malzemenin son kalitesine hiç bir olumsuz etkisi yoktur. 

 11.  Sağlık & Güvenlik

Yalnızca endüstriyel amaçlı kullanılır! Donmamış malzemenin 
ciltle temasından kaçının. Malzemeyi kullanırken bir şey yemeyin, 
içmeyin ve sigara kullanmayın. Kapalı alanlarda kullanırken iyi 
bir havalandırma sağlanmalıdır.

Deri ile teması: Temas eden bölgeyi su ve sabunla yıkayın. 
Malzeme bulaşmış elbiseleri hemen değiştirin. Eldiven kullanmayı 
ihmâl etmeyin.

Göz ile teması: Gözünüzü derhal temiz su veya göz temizleme 
solüsyonu ile 15 dakika süreliğine yıkayın. Eğer gözde yanma 
varsa doktorunuza başvurunuz. Koruyucu gözlük kullanın.

Teneffüs etme: Temiz hava alınız ve emniyet için doktorunuza 
başvurun. Kullanım sırasında iyi bir havalandırma olmasına 
özen gösterin.

Yemek: Malzemenin kazayla yenmesi halinde, kusmaya teşvik 
etmeyiniz azar azar süt veya benzeri bir sıvı veriniz ve derhal 
doktor çağırın.

Yanması: Kuru toz, karbondioksit, köpük ya da su sisi kullanın. 
Yangın söndürme ekibi soluk alma teşhizatı kullanmalıdır.

 12.  İmha prosedürü

Malzemeleri baştan aşağı karıştırın ve uygun bir şekilde 
katılaşmasını sağlayın. İmha işleri resmi yönergelere göre 
gerçekleştirilmelidir.

 5.  Takviye

Çatlaklar arasında köprü oluşturmak ve MetaLine Series XL’in 
gerilim gücünü artırmak için, MetaLine Reinforcement Tape  
ürünü ile (birkaç kat üzerinde) MetaLine Series XL ürününü 
birleştirin. Yüksek tesirli uygulamalar için metal göz kullanın. Su 
ve nem girişini engellemek amacıyla, tüm takviye malzemelerini 
iyice yedirerek uygulayın. 

 6.  Düşük sıcaklık koşulları

Karışımı kolaylaştırmak için sıcaklık 10 °C ‘nin altında 
olduğunda, TEMEL (A) ve SERTLEŞTİRİCİ (B) ünitelerini içerik 
20 °C sıcaklığa erişene dek ısıtın (açık ateş kullanmayın). 
MetaLine Series XL serisi son donma zamanı alt katman 
ısısına bağlıdır. Isıtma uygulayarak (maksimum 40 °C) bu süre 
kısaltılabilir. Bu genelde 10 °C ‘den düşük sıcaklıklarda geçer-
lidir. Asla açık ateş kullanmayın! 

 7.  Araç-gereçlerin temizliği

Tüm uygulama araçlarını MetaLine N.F. Cleaner! temizleyicisi 
ile temizleyin. Kullandıktan sonra yağdan arındırın.

 8.  Uygulama koşulları

En iyi sonucu almak amacıyla MetaLine Series XL ürününü 
aşağıdaki koşullar altında kullanmayın:

 5 °C nin altındaki sıcaklıklarda ya da buna ilişkin nem oranının 
 90’ı aştığı durumlarda,

 Yağmur, kar yağışı, sisli ve puslu hava koşullarında,
 Islak ya da buğulu yüzeylerde (çiy noktası).

 9.  İşleme

Aşınmaya karşı dayanımı sayesinde, MetaLine Series XL, 13. 
maddede belirtilen zaman aralıklarında işlenmelidir. Aksi tak-
dirde elmas uçlu takımların kullanılması gerekir. Torna işlemesi 
için C2 karbür uçlu takımlar kullanınız. Kesim hızı 60-100 dakika, 
besleme 0,14 mm/devir, kesme derinliği 0,5 mm, açı +8-10° 
olmalıdır. Kesintisiz bir kesme işlemi sağlanmalıdır.
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Xi - Irritant

X
C - Corrosive

MetaLine XL serisi Ser tleştirici (B) 
bileşenleri trietilentetramin içerir 
ve “korrosif” sınıfına girer. Me-taLine 
XL serisi Temel (A) bileşenleri epoksi 
reçine içerir ve "tahriş edici” sınıfına 
girer. Uygulama kitapçığındaki Sağlık 
ve Güvenlik talimatnamelerini dikkatlice 
okuyup anlayınız. Sadece endüstriyel 
amaçlıdır. Çocuklardan uzak tutunuz.


