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 DUAYEN MS-955 

 Duayen Sprey Sistem 

 
 

 TANIMI 
İki komponentli, elastomerik  bir sistemdir. %100 solventsiz, %100 katı maddedir. Aromatik olan ürün 

aşınmaya çok dayanıklıdır. UV dirençlidir. Ek yeri ve derz dolgu oluşmaz. Yüzeyin şeklini alır. 

  

 

 

  

UYGULAMA ALANLARI 

 
DUAYEN MS-955  uygulama alanı, son derecede üstün karakteristiklerinden dolayı, çok geniştir. İnşaat 

sektöründen  havacılık sektörüne kadar birçok alanda uygulanabilir. Bütün metal ve çelik 

konstrüksiyonlarda üstün  antipas koruma sağlar (köprülerde, tünellerde, havuzlarda ve boru hatlarında). 

Antipas koruma dışında ağır koşullara maruz kalan endüstriyel zemin kaplaması olarak da kullanılabilir.  

Uygulanabilen yüzeyler: beton, çelik, ahşap, metal ve diğer tüm inşaat malzemeleri.  

 

Tipik uygulamalar:  

 

1. Metal ve çelik konstruksiyönlarda 

2. Köprüler ve Tüneller 

3. Rafineriler 

4. Isıtma boru hatları, petrol boru hatları, gaz boru hatları 

5. Gemi sanayisinde 

6. Kamyon kasalarının ve yük vagonlarının kaplanması 

7. Yüksek seviyede dayanıklı kaplama gerektiren endüstriyel zeminler 

 

 

 

  

AVANTAJLARI 
 

 Antipas ve son kat boya özelliklerinin tamamını içerir 

 Aşınmaya çok dayanıklı olup bağlantı yerleri yoktur ve çatlakları örter 

 Katmanlı uygulamaya gerek kalmaz 

 Hızlı uygulanır (bir çalışan / 1 saat / 250 m²) 

 Tek kat olarak uygulanır (1,5-3 mm) 

 Sertleşme süresi maksimum ≈30 saniyedir 

 24 saat sonunda mekanik dayanımına ulaşmış olur 

 Kimyasal dirençliliği mükemmeldir 

 Tüm inşaat malzemelerine uygulanabilir 

 Uygulanma sıcaklık aralığı çok geniştir (0 - 45°C) ; havada nem oranının %100 olduğu durumda da 

uygulanabilir 

 Mükemmel termal şok dayanımına sahiptir  (-40°C - +200 °C) 

 Ekolojiktir 

 Uzun ömürlüdür (tahmin 25 - 50 yıl)                                                              
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TEKNİK ÖZELLİKLER (numune kalınlığı 1,5-1,7mm) 

 
Renk     : gri, sarı 

 Saklama sıcaklığı   : + 10°C / +30°C 

 Yoğunluk    : 1,1 ± 0,01 g/cm³ 

 Komponentlerin oranı   : 1,0 : 1,0 (hacme göre) 

Karışımın viskozitesi  pri T=80°C  : 100 MPa-s 

Sertlik (Shore  A)   : 90          (ASTMD 2240, DIN 53505) 

Koparma gücü (Tensile)   : 17,5 MPA     (ASTM D 412, DIN 53 504) 

Yırtılma gücü  (Tear Strenght)  : 15,5 Mpa           (ASTM D 412, DIN 53 504) 

Kopma sırasında esneme (Elongation) : ≥110        (ASTM D 412 , DIN 53504) 

Kumlanılmış metal üzerinde  adezyon, 

astarsız     : 12,0 Mpa     (ISO 4624, DIN EN 24624) 

Katı madde     : %100 

Kuruma süresi    : ≈ 30 sn 

Sertleşme süresi ( T=+20°C’de)  : 2 dk (*sistem istenilen esnekliğe 24 saat sonra ulaşıyor)   

Tam kuruma mekanik dayanıklılık  : 24 saat sonra 

Darbeye dayanıklığı  : na  -15°C,  15  J 

: na   20 °C,  27  J 

: na   40 °C,  28  J 

Kimyasal dayanıklılık (170 saat, oda sıcaklığında) 

 

%10 Sodyum Klorür /NaCl  : dayanıklı 

%10 Sülfürik asit /H2SO4   : dayanıklı 

%10 Hidroklorik asit /HCl  : dayanıklı 

%20 Amonyum /NH4
+
   : dayanıklı 

%50 Sodyum Hidroksit /NaOH  : dayanıklı 

%20 Potasyum Hidroksit /KOH  : dayanıklı 

 

    Katodik delaminasyön   : dayanaklı  (koşul: NaCl' ye 80°C'de 1000 saat) 

 

Kısa sürede yüksek ısıya 

maruz kalma dayanımı (T=200°C, 1dk) : değişim yok  

 

Suya dayanıklılık  : dayanıklı 

Su geçirmezlik  : su geçirmez 

Komponentlerin sıcaklığı 

(uygulama sırasında)  : +75 - +80°C 

Uygulama sırasındaki basınç  : 170 - 200 Bar  (min 170 Bar, max 240 Bar) 

 Raf ömrü     : 6 ay 

Sarfiyat 1 mm kalınlık için : 1,4 kg/m² 

Normal kullanım durumunda tahmini ömür : 25 - 50 yıl 

         

  

      

 

http://bs.wikipedia.org/wiki/Vodonik
http://bs.wikipedia.org/wiki/Sumpor
http://bs.wikipedia.org/wiki/Sumpor
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
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 UYGULAMA 
 

 Sarfiyatın minimum olması amacıyla, düzgün zemin tercih edilir. Büyük yamalar, çıkıntılar olmaması 

gerekir. Yüzey temiz olmalıdır (pastan, yağdan, boyadan arındırılmış). 

 Beton yüzeyler mekanik olarak kompakt/sağlam olmalıdır( 1,4 MPa ). 

 Duayen Sprey, yeni betona, beton döküldükten 28 gün sonra uygulanabilir.  

 Yüzeyin yeni ve temiz olması durumunda astar kullanılması zorunlu değildir. DUAYEN MS-955 yüzeye 

doğrudan uygulanabilir.   

 Betondaki nem oranı mutlaka kontrol edilmelidir. Nem max. %4 olabilir.  Nem oranı %4’ten fazla ise 

mutlaka epoksi astar uygulanmalidir.  

 Yüzey buzla kaplanmış ise uygulama yapılamaz. 

 Eğer hava sıcaklığı +8°C’nin altında ise mutlaka epoksi  astar  uygulanmalıdır. 

 Fayans yüzeylere kumlama yapılmak zorundadır. Kumlama sonrası ince epoksi astar uygulanmalı ve 

ardından Duayen Sprey uygulanmasına geçilmelidir. 

 

Uygulama ekipmanları: 

 Yüksek basınçlı kompresör (pneumatik ya da  hidraulik)  

 İki transfer pompa (Çift transfer pompası) 

 Jeneratör (güç: 45 kw) 

 
1) DUAYEN MS-955 ANTIPAS  KORUMA  

 

ÇELİK YÜZEYLER 
 

DUAYEN MS- 955  çok güvenilir antipas kaplama özeliklere sahiptir.  Bütün çelik konstrüksiyonlarda 

uygulanabilir (köprüler, depolar, hangarlar, endüstri binaları, bütün  koruma gerekliliği olan yüzeylerde). 

Tek koşul yüzeyin kumlanmasıdır. Kumlama işleminin ardından  iki komponentli  DUAYEN MS- 955  

uygulanır. 
Metal/Çelik yüzeylere kumlama yapılmak zorunludur. Sa 2,5 (ISO 8501-1), pürüzsüzlük  derecesi 

R≤130-170µm. 

Astarsız,  kumlanılmış metalın  üzerine adezyon  12,0 Mpa ‘dır. 

 
2) DUAYEN MS-955  SON  KAT  OLARAK 

 

Yeni binalarda ve rekonstrüksiyon sırasında uygulanır. Örnek olarak; yeni ve eski  endüstriyel zeminlerin üzerine,  

park  alanlarında, vb. Son kat hafif pürüzlüdür. Üstüne kuars serpiştirilerek ya da farklı uygulama yöntemleri ile 

kaymaz duruma getirilebilir (kayma direnci artırılabilir). İstenen son kat rengi, Duayen  A-324  uygulanarak 

sağlanabilir.  
 
 

BETON ZEMİNLER: 

 

a) Öncelikle mekanik hazırlıklar yapılır 

 

-Büyük  hasarlar beton ile  doldurulur (eski zeminde) 

-Zemindeki büyük  çatlaklar, elmas testere ile, çapraz kesilir, 40 cm aralıklarla ve çelik elementlerle 

güçlendirilir 

-Zemin temiz ve yağlardan arındırılmış olmalıdır 

  

b)     Son aşama   

 

DUAYEN  MS-955  uygulaması. 
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YENİ  ZEMİNLER: 

 

a)  Zemini hazırlama  

   - süpürülür 

 - temizlenmiş fugalar  poliüretan mastikle doldurulur 

 - yüzey zımparalanır ve tekrar süpürülür 

- koşul ise 2K epoksi astar uygulanır (sıvı, reçine bazlı, 1 mm) 

 - taze astarın üzerine kuru kuvars serpiştirilir 

 

b)     Son aşama   

 

DUAYEN  MS-955  uygulaması. 
 

 

        YÜZEYLERİN REKONSTRÜKSİYÖNÜ: 

 

 

a) Öncelikle mekanik hazırlıklar yapılır 

 

 Büyük  hasarlar beton ile  doldurulur (eski zeminde) 

 Zemindeki büyük çatlaklar elmas testere ile çapraz kesilir. 40 cm aralıklarla ve çelik  elementlerle 

güçlendirilir 

 Zemini temiz ve yağlardan arındırılmış olmalıdır 

 Kumlama yaplır (metal yüzeyler için) 

 Elmas zımpara ile düzeltme yapılır 

 Son zımparalama yapılır 

 

b)  Son aşama   

 

DUAYEN  MS-955  uygulaması. 
 

 

 

RAF ÖMRÜ : 

 
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamlarda 6 ay boyunca saklanabilir.  Saklama sıcaklığı 10°C - 

30°C, açılan ambalajların kapakları hemen kapatılmalıdır. 
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AMBALAJ ŞEKLİ : 

 

A  KOMPONENT 

 200 kg ( varil) 

B  KOMPONENT 

 240 kg ( varil)   

 

 

 

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK  TAVSİYELERİ 
 
Çalışmalar sırasında potansiyel tehlikeler,  komponentlerin toksik özeliklerinden ve mekanik açısından 

yüksek basınçtan kaynaklanabilir.  Ekipmanlar çok yüksek basınç altında çalışır. Çalışma sırasında 

operatör makinenin kullanma talimatlarına uymak zorundadır. 

Normal  çalışma şartlarda  kimyasal komponentler saniyede reaksiyona geçerler (1 sn ve daha az). 

Bu durumda tabancadan sistemin serbest bileşenleri çıkmaz.    

Bundan bağımsız olarak minimal miktarda aerosol ortama salgılanır. Uzun süre maruz kalmak alerjik 

semptomlara sebep olabilir. 

  

Bu nedenle çalışma sırasında  gerekli koruma ekipmanları  ve koşulları: 

 

1- eğer kapalı alanda uygulanıyorsa, alan  iyi havalandırmaya sahip olmalıdır 

2- açık alanda ters  hava akımı engellenmelidir 

3- koruyucu hafif eldiven 

4- çalışma tulumu 

5- koruyucu gözlükler 

6- minimal respiratör koruma, maske (ağız ve burun) 

 

 

 

Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği 

takdirde bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır.  

Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Uygulama sahasına ateşle yaklaşmak 

tehlikelidir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. 

 

 

RİSKLER 

 

 kimyasal maddeler yanıcı niteliğinde değildirler 

 kimyasalların nihai yayılım durumlarda , olay yerine bir apsorbent (kum, talaş, toprak) dökmek, 

ardından toplamak ve uygun bir depolamaya  sevk etmek gerekir. Yer su ve deterjan ile 

temizlenmelidir. 

Her durumda atıkların depolaması için yerel  kanunlara uymak zorunludur. 

 

 

Spesifik bir uygulama olması nedeniyle,  iş güvenlik sorumluluğu ve  sistemin komponentlerin 

depolama  sorumluluğu uygulamacının yükümlülüğündedir.   

 

 


