
MasterProtect® 180 (Eski Adı MASTERSEAL® 180)

Tanımı

MasterProtect® 180, epoksi esaslı, iki bile!enli, 
özellikle beton ve çeli"i korumak #çin geli!tirilmi! 
kaplama malzemesidir.

EN 1504-2

Kullanım Yerleri

Q #ç-dı! mekanlarda, dü!ey ve yatay 
uygulamalarda,

Q Metal veya beton tanklarda,
Q Duvarlarda kimyasal maddelere dayanıklı gaz 

ve buhar kesici kaplama olarak,
Q Ya" ve yakıt depolarında,
Q Enerji istasyonları, !eker fabrikaları, hangarlar 

ve sıvı depolama alanlarında,
Q #çme suyu depolarında,
Q Petrol rafinerileri ve ka"ıt fabrikalarında*,
Q Bira, !arap ve kuru üzüm endüstrisinde*,

Q Me!rubat ve meyve suyu endüstrisinde*,
Q Süt, peynir ve yo"urt endüstrisinde*,
Q Salça ve konserve endüstrisinde*,
Q Et ve balık endüstrisinde*,
Q   #laç, boya, ka"ıt, akü, gübre endüstrisinde*,
Q Matbaalar, otel mutfak ve çama!ırhanelerde*,
Q Hastane laboratuvarlarında, yemekhane, ıslak 

hacim ve hijyenik ortamlarda kullanılır.
*Sadece duvarlarda kullanılır.

Avantajları

Q Parlak yüzeylidir.
Q Antibakteriyel özelli"e sahiptir.
Q Mikrop olu!umuna izin vermeyen yüzey yapısı 

olu!turur.
Q Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.
Q Yüksek mekanik dayanımlara sahiptir.
Q Metal yüzeylerdeki hareketleri absorbe 

edebilecek elastikiyete sahiptir.
Q Standart epoksi kaplamalara göre kimyasal 
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dayanımları yüksektir.
Q Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi !le kolay 

uygulanır.
Q Su geçirimsizdir.
Q Solvent içermez.
Q !çme suyu depolarında güvenle kullanılır. (Test 

raporu mevcuttur.)
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi 
Ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı Onaylı Olup, BS 6920 
Standardı Analiz Raporuna Uygundur.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlı!ı

MasterProtect® 180 kaplanacak beton veya 
metal yüzeylerin temiz, düzgün ve sa"lam olarak 
hazırlanmı# oldu"undan emin olunmalıdır.

Beton

Yapıların su ile temas eden çimento esaslı 
yüzeylerinin sa"lam, kuru, ta#ıyıcı, tozsuz ve 
temiz aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat 
edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü 
ya", gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice 
temizlenmeli ve yüzeyde gev#ek parçacıklar 
olmamalıdır.
Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, varsa 
aktif su kaçakları ve olu#an bo#luklar MasterSeal® 
591 ile doldurulmalı, kö#e ve kenarlara en az 4 
cm yarıçapında pah yapılmalıdır.
Nemli yüzeylerde hızlı yüzey hazırlı"ı için epoksi 
esaslı özel tamir harcı MasterEmaco® N 900 
kullanılmalıdır.

Çelik

Çelik yüzeyler, aderansı zayıflatacak her türlü 
ya", gres ve pas kalıntılarından iyice temizlenmeli 
ve kumlanarak uygun yüzey elde edilmelidir. 
Kumlama ile çalı#ılması mümkün olmayan 
hallerde, havalı raspa tabancası veya çanak tel 

fırça ile temizlik yapılmalıdır. Yüzeyin gresli ve 
ya"lı oldu"u durumlarda temizlemek için, ya" 
sökücüler kullanılır. Temizlikten hemen sonra, 
yüzeye MasterProtect® 180 uygulanmalıdır. 
Yüzeyin yeniden korozyona maruz kalması 
önlenmelidir.

Karı"tırma

Sertle#tirici bile#en B (MasterProtect® 180), 
reçine bile#en A’nın (MasterProtect® 180) 
içerisine yava# yava# ilave edilerek 400 - 600 
devir/dak.’lık bir karı#tırıcı ile 3 - 5 dakika, 
homojen bir karı#ım elde edilinceye kadar 
karı#tırılır. Yakla#ık 3-5 dakika dinlendirip tekrar 
30 saniye karı#tırıldıktan sonra malzeme kullanıma 
hazır hale gelir.

Karı"ım Oranları

Uygulama Yöntemi

MasterProtect® 180 kadife rulo veya özel 
püskürtme makinesi ile uygulanabilir. Tam bir 
kaplama elde etmek için, MasterProtect® 180 
iki kat uygulanmalıdır. Birinci kat tam küllenmeden 
ikinci katın sürülmesi, en iyi uygulama #eklidir. 
Katlar arası uygulama 24 saati geçerse yüzeyin 
pürüzlendirilmesi gerekir.

Üst Kaplama

Hasar vb. nedenlerle yeniden bir kaplama 
yapılması gerekti"inde, i#lem görecek alanın 
yeterli mekanik tutunma sa"lanması için, tel fırça 
veya zımpara ile iyice a#ındınlmalıdır. Sa"lam 
olmayan kaplamayı tamamen temizleyerek, ilk 
kez uygular gibi yeniden i#lem yapılmalıdır.
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Sarfiyat

MasterProtect® 180’in 2 kat uygulanması 
tavsiye edilir. Yakla!ık olarak her kat için 0,20 
- 0,40 kg/m2’dir. MasterProtect® 180’in kuru 
film kalınlı"ının 125 ila 250 mikron olması 
yeterlidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Q Uygulanacak zeminin sıcaklı"ı +5oC’nin altında 
ya da +30oC’nin üstündeyse, uygun sıcaklıklar 
beklenmelidir.

Q So"uk havadaki uygulamalarda, malzemenin 
i!lenebilirli"ini en üst düzeye çıkarmak için, 
ambalajlar +20oC - +25oC’de !artlandırılarak 
kullanıma hazır hale getirilmelidir.

Q Reçine esaslı sistemlerin çalı!ma ve reaksiyon 
süreleri, ortam ve zemin sıcaklı"ı ve havadaki 
ba"ıl nemden etkilenir. Dü!ük sıcaklıklar 
kimyasal reaksiyonu yava!latır, tava ömrünü, 
üzerinin kaplanabilirle süresini ve çalı!ma 
zamanını uzatır. Aynı zamanda viskozite 
yükseldi"inden sarfiyat artar. Yüksek sıcaklıklar, 
kimyasal reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda 
belirtilen süreler buna ba"lı olarak kısalır. 
Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam 
ve zemin sıcaklı"ı, izin verilen minimum 
sıcaklı"ın altına dü!memelidir.

Q Dı! yüzey uygulamalarında, yüzeyin ilk 24 saat 
güne!ten, rüzgardan, don veya ya"murdan 
korunması gerekir.

Q Su depoları, titre!imli zeminler ve sehim 
yapması dü!ünülen yüzeyler iç in, 
MasterProtect® 180 kullanımından önce 
MasterTile® WP 666 veya MasterSeal® 525 
kullanılması tavsiye edilir.

Q Sınırlı UV dayanımına sahiptir.
Q Püskürtme uygulamaları tercih edildi"inde 

BASF Yapı Kimyasalları Teknik Servisi’ ne 
danı!ınız.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar 
hemen uygun solvent ile temizlenmelidir. 
MasterProtect® 180 sertle!tikten sonra ancak 
mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Ambalaj

5 kg set
Bile!en A: 4,36 kg’lık teneke
Bile!en B: 0,64 kg’lık teneke

Depolama

Açılmamı! orijinal ambalajında, serin ve kuru 
ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa 
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste 
konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat 
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, 
paletler üst üste konulmamalıdır.

Raf Ömrü

Uygun depolama ko!ullarında üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır. MasterProtect® 180, 0oC’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmı! ambalajların 
kapakları tekrar kapatılarak uygun depolama 
ko!ullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde 
kullanılmalıdır.

Güvenlik Tavsiyeleri

Depolama ve uygulama alanlarına ate!le 
yakla!mak tehlikelidir. Depolama ve uygulama 
alanları havalandırılmalıdır.
Uygulama esnasında, #! ve #!çi Sa"lı"ı 
kurallarına uygun i! elbisesi, koruyucu eldiven, 
gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemi! 
malzemelerin tahri! edici etkilerinden dolayı, 
bile!enler cilde ve göze temas ettirilmemeli, 
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
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yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora 
ba!vurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve 
içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların 
eri!emeyece"i yerlerde depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Kimyasal Dayanım Tablosu

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel 
ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. BASF 
Yapı Kimyasalları Sanayi A.!. sadece ürünün 
kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl 
kullanılaca"ı ile ilgili yazılı öneriler dı!ındaki ve/
veya hatalı kullanımlardan dolayı olu!abilecek 
sonuçlardan BASF Yapı Kimyasalları Sanayi 
A.!. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, 
yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski 
basımları hükümsüz kılar (08/2013).


