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. . . knowing more about coat
ings!

Petro-Kimya

Kağıt Hamuru ve Kağıt

Denizcilik ve Off-Shore

Petrol ve Gaz

Atık Su Uygulamaları

Genel Sanayi 

İmalat

Madencilik

Enerji Üretimi

Belediye İşleri

MetaLine® 100 XTM
Kimyasal Koruyucu Kaplama

  asitle    kostikler    kimyasallar    yakıt    yağ    atık su    tuzlu su 

Korozyon etkilerine karşı uzun süreli koruma işlemlerinde 
kendin uygula yöntemli Novolac kaplama
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MetaLine® 100 XTM - do-it-yourself solutions to fight against chemical attack 

MetaLine® 100 XTM - Ürün Tanımı
. . . knowing more about coatings!

Kimyasal dayanıklılık

Aşınmaya ve çizilmeye karşı dayanıklılık

+ 120 °C’ye kadar suya batırılma
dayanıklılığı

Kalıcı elastik katman özelliği

Elektriksel / Termal izolasyon

Opsiyonel anti-statik versiyon

R

Chemical protection

MetaLine® 100 XTM
 Kimyasal dayanıklı kaplama sistemi

Malzeme bileşimi
MetaLine 100 XTM, iki bileşenli sert plastik oluşumlu, akış 
etkilerine karşı uzun süreli mükemmel tutarlılık sağlayan bir 
kaplamadır. 1, 2 veya 3 katman üzerine 2.5 mm kalınlığa kadar 
uygulanabilir – astar olmadan. Malzeme, hiçbir ısı takviyesine 
gerek duymadan oda sıcaklığında sertleşir. Çeliğe ya da be-
tona sıkıca yapışır ve yüksek sıcaklıkta dahi sıradışı bir şekilde 
içine işler. Ölçüsel olarak sağlam ve yaklaşık 100 bara kadar 
basınç dayanımlıdır. İstenilen zamanda tamir edilebilir ve ye-
niden kaplanabilir.

Uygulama
MetaLine 100 XTM, metal ve beton yapılarda, çürütücü, yakıcı, 
keskin ve diiğer yıpratıcı ve zararlı etkliere karşı uzun süreli 
kaplama için kullanılır. Bi-metalik korozyona karşı elektro-
kimyasal yalıtım için uygundur. Öncelikli olarak aşağıdaki 
alanlarda kullanılır:

  Kağıt Makinaları   Separatörler   Tanklar

  Oluklar / Hazneler   Tepkime kapları   Zeminler

  Su deposu   Filtrasyon ekipmanları   Vanalar

  Su kazanları   Buharlaştırıcılar   Borular

Leaking protectionCorrosion protection

Saltwater protection

Polimerik yapılı seramik/cam tanecikli 
komponentlere sahip yüksek performanslı 
kaplama sistemi. Fırça ya da sprey ile uy-
gulanabilir. Profesyonel ve basit kendin 
uygula yöntemleri için ideal olup, kalıcı 
çözümler sunar. Bunlardan bazıları:

  Kimyasal koruma
  Sızdırmazlık
  Korozyona karşı koruma
  Hava koşullarına

 karşı koruma
  İzolasyon

ISO 7253’e uygun olarak tuz püskürtülerek 
yapılan testlerde korozyon dayanıklılığı 
10.000 saat ve ötesinde sonuçlanmıştır.
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MetaLine® 100 XTM - Teknik Veri Listesi
. . . knowing more about coatings!

 Uygulama yöntemi Fırça / Rulo / Sprey

 Kuru katman kalınlığı 0,5 mm ile 2,5 mm relative to chemical load

 Islak katman kalınlığı 0,5 mm her kat için

 Renk Açık yeşil

 Karışım oranı 7: 1 ağırlığa göre

 Katman sayısı 1, 2 or 3

 Sertlik 75 Shore D A.S.T.M. D2240

 Yoğunluk 1,60 g/cm3 DIN 53 479

 Basınç mukavemeti 65 N/mm2 A.S.T.M.  C579

 Çekme direnci 24 N/mm2 A.S.T.M.  C307

 Çekme bağlantı dayanıklılığı > 25 N/mm2   EN ISO 4624

 (1.037 yumuşak çelik)

 Yalıtkanlık Yüzey Voltajı > 5 Kv/mm DIN 53 841

 Isı direnci (kuru/ıslak) + 150 °C / + 120 °C 

 TABER- Aşınma (CS17, dry, 1 kg, 1000 rev.) 55 mg A.S.T.M. D4060

 Korozyon dayanıklılığı (tuz sprey testi) 10.000 saatin ötesinde EN ISO 7253 

 Katı madde içeriği (hacim olarak) 97 % 

 Çalışma ömrü 30 dakika at 20 °C

 Tam sertleşme (tam mekanik yük) > 2 gün at 20 °C

 Tam kuruma (tam kimyasal daldırma) > 7 gün at 20 °C

 Kaplama (mm olarak tabaka hizmetinde) 1,6 kg/m2 theoretically

 Kimyasal tanım Novolac-Ceramic-Glasflake

 Raf ömrü 12 ay 

 Paketleme ünitesi 5,0 kg (Temel + katılaştırıcı)

MetaLine® 100 XTM
 Kimyasal Dayanımlı Kaplama Sistemi


