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30 dakika veya daha az sürede 

tamamlanan işlemle,  

 

pense kollarınızın tamirat ve 

bakımını yapar, şasi yapmaktan ve 

korozyondan korur  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAYDALAR  ●  Düşük maliyet, 

 Güvenli kullanım (Toksik ve yanıcı olmayıp, kokusuzdur), 

 Islak zeminlerde uygulama olanağı, 

 Sertleştikten sonra, traşlama, kumlanabilme ve boyanabilme, 

 Bakır/Sarı/Bronz,Çelik, Kurşun,Galvanizli,Ahşap,PVC, FRP, çoğu metaller ve 

plastikler dahil olmak üzere çeşitli zeminlere iyi yapışma, 

 Petrol ürünlerine karşı dayanım ve geçirimsizlik,  
[Fuel Oil + %10 Su, (50

o
C), White Mineral Spirits, Gasolin’e dayanımlı] 

 

 Kimyasallara karşı dayanım ve geçirimsizlik, 
 [ Distile su, Sülfirik Asit(%10-50), Hidroklorik Asit (%10), Soda (doymuş çözelti, 48

o
C),  

Sodyum Hidroksit (%20, 48
 o
C), Toluen, Xylen’e dayanımlı.] 

 [ Metilisobutilketon (60 gün), Hidroklorik Asit (%50), Nitrik Asit (%50), Asetik Asit (%10),  
Formik Asit (%10), Amonyak (%10), Hidrojen Peroksit (%10)'e, (30 gün) sınırlı dayanım] 

 [Metanol (2 gün) dayanımsız.] 
 

 Sıcaklık dayanımı : 150
o
C (sürekli), 260

o
C (aralıklı sınırlı) 

 Basınç dayanımı : 300 psi, minimum 

 Dielektrik Dayanımı : 16,060 Volt 

 

 

MALZEME ÇAPLARINA GÖRE TAVSİYE EDİLEN SARGI ÖLÇÜLERİ  
 

Parça No. Kullanıldığı Malzeme Çapları 
Sargı Ölçüsü 

Genişlik x Uzunluk 

SG 930 1¼" ila 2" arası 3" x 9'  (75 mm x 2.7 metre) 

SG 415 2¼" ila 4" arası 4" x 15' (100 mm x 4.5 metre) 
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UYGULAMA VE SARIM YÖNTEMLERİ 
 

Pense Kolu Sargısı (yalıtkan bandaj) , su 

ile aktive olur ve ayrıca ısıya duyarlıdır. Isı 

ne kadar yüksek olursa, reaksiyon o kadar 

hızlanır. Dolayısıyla bu da uygulama zamanını 

kısaltır. 
ORTAM SICAKLIĞI İLE SON SERTLEŞME 

SÜRESİ BAĞINTISI  

70 OF (21OC) 28 dak. 

95 OF (35OC) 23 dak. 

 

Uygulama esnasında reçineli bez sertleşmeye 

başlarsa, artık kullanılamaz duruma gelmiş 

demektir. Uygulama bırakılır, kalan bez 

kesilip atılır.  

 

Toksik ve yanıcı olmamasına ve kullanımı 

güvenli olmasına rağmen, reçineler çoğu 

yüzeye yapışacak şekilde tasarlandığından, 

cilde de yapışırlar. Bu nedenle, tüm uygulama 

boyunca, ‘kit’le beraber (paket içinde) 

sunulan kauçuk eldivenler mutlaka 

kullanılmalıdır.  

Ağız ve göz temasından kaçınılmalıdır.  
 

Pratikte, korozyon koruma uygulamaları için  

en az 4 kat ve çalışma basıncı 300 psi’yi 
geçmeyen boru ve ek yeri kaçak tamiratları 
için ise 8 kat bandaj kullanılır.  

 

Sağdan sola veya soldan sağa sarmada, bezin 

%50 üstüste gelmesi tavsiye edilir. Bu bir 

yönde yapılan her geçiş için 2 kat bandaj 

bezi demek olacaktır. Uygulamalarda birden 

fazla sargı kullanılabilir ancak en iyi 

yapışkanlık için, bandaj ıslak ve yapışkanken 

uygulanmalıdır. 

 

Tatbik edilecek bandaj uzunluğu, tamir 

edilecek alanın uzunluğunu  minimum %50 

aşmalıdır . 

 

Bandaj uygulandığında, camelyaf ve 

reçineden müteşekkil bir gömlek 

oluşmaktadır. 

Kat (sarım) sayısı arttıkça, basınç 

dayanıklılığı logaritmik olarak artacaktır . 

 
 
 

INSTRUCTIONS FOR USE  

 (Release water pressure when applicable)  
  Clean and roughen area to be repaired.  

Wearing enclosed gloves, remove SG from foil pouch.   

 
Soak in temperate water for 20 seconds.  

Using entire roll, wrap SG  approximately 2" above repair area,  

continue wrapping approximately 2" below repair.  

Squeeze and mold SG in the direction of wrap, removing excess water 
and spreading resin until tacky to touch.   
 
Allow 30 minutes for complete curing.  

 

  

Uygulama Ortam 
Sıcaklığı 

Uygulama Süresi 

35 OF (2OC) 6 saat 21 dak. 

45 OF (7OC) 2 saat 42 dak. 

50 OF (10OC) 1 saat 45 dak. 

60 OF (16OC) 45 dak. 


