
Ü
rü

n 
K

at
al

o¤
u



‹çindekiler

DELME GRUBU

Stein Matkap Uçlar› ............................................................5-6

Ç‹FT TARAFLI BANTLAR

Stein Acrylic Foam Double Side Tape .......................................8

Stein PE Foam Side Tape ......................................................9

Stein Film Double Side Tape ..................................................9

Stein Non Women Double Side Tape ...................................10

Stein Transfer Tape .............................................................10

Stein Removable Tape.........................................................11

Stein Solvent-free Adhesive Double Side Tape .....................11

Uygulamalar (Otomotiv Aksamlar›).........................................12

Uygulamalar (Elektronik Aksamlar).........................................13

AEROSOL VE YÜZEY K‹MYASALLARI

Stein Pas Sökücü ve Ya¤lama Spreyi .....................................16

Stein Fren Balata ve Parça Temizleyici ..................................17

Stein Gazalt› Kaynak Koruma ve Bak›m› ................................17

Stein Paslanmaz A¤›r Leke Sökücü ......................................18

Stein Paslanmaz Temizleyici ve Parlat›c› ................................18

Stein Alüminyum Yüzey Temizleyici.......................................19

Stein Genel Yüzey Temizleyici ..............................................19

Stein Kuvvetli Pas Sökücü .....................................................20

Stein Koruyucu Mum Sprey .................................................20

Stein Motor Y›kama .............................................................21

K‹MYASALLAR

Stein VSoll ...........................................................................25

Stein Temizleme Solventi .....................................................25

Stein ‹spirto .........................................................................26

Stein Kostik.........................................................................26

Stein KRF (Pleksi Yap›flt›r›c›) .................................................27

Stein Sentetik Tiner..............................................................27

Stein Selülozik Tiner.............................................................28

YAPIfiTIRICI K‹MYASALLAR

Silikonlarla ‹lgili Sorular ...........................................................30

Stein Orta Dereceli Civata Sabitleyici ....................................31

Stein Yüksek Dereceli Civata Sabitleyici ................................31

Stein Yüksek Dereceli Rulman Sabitleyici ..............................32

Stein Dolgu Özellikli Rulman Sabitleyici .................................32

Stein Boru Sabitleyici ...........................................................33

Stein Teflonlu Boru Sabitleyici...............................................33

Stein Epoksi Acrylate ...........................................................34

Stein Yap›sal Yap›flt›r›c› ........................................................35

Stein Is›ya Dayan›kl› Silikon .....................................................36

Stein Silikon Asetat ..............................................................37

Stein Boncuk Tutkal Granül ..................................................38

Stein Boncuk Tutkal Granül ..................................................39

Stein Boncuk Tutkal Naturel .................................................39

Stein A Plus Holtmelt ...........................................................40

Stein Extra Holtmelt .............................................................40

Stein L Pervaz Montaj Holtmelt .............................................41

Stein L Pervaz Montaj Holtmelt ...............................................41

Stein Profil Sarma ‹çin Poliolefin Bazl› Holtmelt .......................42

Stein Profil Sarma ‹çin Eva Bazl› Holtmelt...............................42

Stein Dolgusuz Kenar Bantlama ‹çin Eva Bazl› Holtmelt ..........43

Stein Kenar Bantlama ‹çin Yüksek Kalite Eva Bazl› Holtmelt ....43

Stein Silikonize Supermastic.................................................44

Stein Yap›flt›r›c› S›zd›rmaz.....................................................45

S›zd›rmazl›klar›n Genel Kullanma Talimatlar› ...........................46

Stein Köfle Aç› Yap›flt›r›c›......................................................47

Stein Montaj Köpü¤ü......................................................47-48

Stein Deniz Tutkal›.................................................................48

Stein Polyurethane Adhesive...........................................49-50

Stein Cam-Metal Yap›flt›r›c› ..................................................51

Stein Montaj Kit ...................................................................51

Stein Nötr Cephe ‹nflaat ve Ayna Silikonu .............................52

STEIN 1000 ........................................................................53

YA⁄LAYICILAR

Ya¤lar ‹çin Genel Bilgiler ...................................................57-60

Stein So¤utma ve Ya¤lama S›v›s›..........................................61

Stein Tafllama S›v›s› .............................................................61

Stein Genel Amaçl› Ya¤lay›c› Sprey - S›v› Gres ......................62

Stein Halat ve Zincir Sprey ...................................................63

Stein Kesme Ya¤› ................................................................64

Stein G›da ‹çin Gres.............................................................64

Stein Beyaz Lityum Gres Sprey ............................................65

Stein K›zak Ya¤›...................................................................65

1





Misyonumuz
Stein grubu olarak misyonumuz, müflterilerimizin kendilerini ve firmalar›n› güvenle
emanet edece¤i ve hizmet verdi¤imiz uzmanl›k alanlar›nda tercih edilen bir firma
olmakt›r.

Vizyonumuz
Sa¤l›¤› koruma ve güven bilinciyle, her biri kendi branfl›nda uzman kiflilerin yer ald›¤›
ekiplerce yürütülen, tüm müflteri ve firma çal›flanlar›n›n memnuniyetini temel alan,

uluslararas› düzeyde referans olan bir firma olmakt›r.

Hedefler
Kaliteli ürün ve kaliteli hizmet anlay›fl›ndan ödün vermeden çal›flmakta olan firmam›z
sektörün lider kurulufllar› aras›nda yer almaktad›r. ‹deallerimiz, istikrar›m›z, yat›r›mlar›m›z
ve profesyonel fikirlerimizle yeniliklere aç›¤›z. Araflt›rma ve gelifltirmeye önem veren,
sektöre kazand›rd›¤›m›z yeni ürünlerle verimlili¤i artt›rarak, az zamanda kaliteli ve çok
ifl yapmay› amaçl›yoruz. ‹fl süreçlerinde müflterilerimizle ortak çal›fl›p, pratik çözümler
üretip, bu kriterlerle ülkemizde lider olman›n hakl› gururunu yafl›yoruz. Amac›m›z, bizi
tercih eden müflteri say›m›z› artt›rmak, çal›flan memnuniyetini gelifltirmek, tüm
sektörlerde içinde uzman üyelerin yer ald›¤› ekipler oluflturmaktır.

De¤erler
Güven, disiplin, özveri, güleryüz, ifli sahiplenme, hoflgörü sorumluluk, empati, tak›m
çal›flmas›, insana sayg›, kalite ve sürekli geliflim sa¤lamakt›r.

Kalite Politikam›z
Misyon, vizyon ve de¤erlerimiz do¤rultusunda, uluslararas› standartlarda hizmet
veren, sürekli yenilik için çal›flan, müflteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan, sürekli
ö¤renmeye açık, güvenilir ürünleri ile hizmet sunan bir kurulufl olmakt›r.

Gelece¤i bizimle yakalay›n...
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Özel a¤›z yap›s› sayesinde, delme ifllemlerini çok rahat gerçeklefltiren matkap uçlar›...
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Matkap Uçları

Özellikleri
- Bilinen matkap uçlar›na göre 4 kat daha uzun ömürlüdür.

- Daha az yenilendi¤i için ekonomiktir.

- ‹tme gücü %60 azal›r. Enerji sarfiyat› sa¤lar.

- Bilinen matkap uçlar›na göre 3 kat daha h›zl›d›r, bu sayede zaman

tasarrufu sa¤lar.

- %15 daha az tork gerektirir. fiarjl› matkaplarda %15 daha fazla

delme ifllemi gerçeklefltirir.

- Hassas delme sa¤lar.

- Yüzeyde oluflabilecek herhangi bir bozulmaya engel olur.

- ‹yi tan›mlanm›fl yüzey ve profil kalitesi ile çok düflük ifllem tolerans›

sa¤lar.

- Merkez k›sm› güçlendirilmifltir.

- Daha yüksek matkap ucu sa¤laml›¤› vard›r.

- Uzun ömürlüdür.

- Delme s›ras›nda az sürtünme sa¤lar.

- Kolay delik açar.

- Kesme ›s›nmas› çok düflük, yüzey kalitesi çok yüksektir.

- So¤uk kaynama ve yap›flmay› azalt›r.

Uygulama fiekli
Düflük devirde kullan›lmas› gerekir. ‹fllem s›ras›nda so¤utucu ya¤

kullan›lmas› matkap ucunun ömrünü daha da uzat›r.

Uygulama Alanlar›
Özellikle paslanmaz metaller ve alüminyum için gelifltirilmifltir.
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Piyasada
bilinen matkap uçlar›
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Uzun ömürlülük karfl›laflt›r›lmas› %:
3,6 ve 8 mm’lik matkap uçlar›n›n ortalama
de¤erlerine göre

Piyasada bilinen matkap uçlar›na oranla 4 kat, eski tip
matkap uçlar›na oranla 2 kat daha uzun ömürlüdür.
• Daha az yenileme gerektirir, maliyetleri düflürür.

‹tme gücü karfl›laflt›r›lmas› % :
Matkap çap› 6 mm, delme derinli¤i 18 mm.

‹tme güc yaklafl›k 2/3 kadar azal›r:
• 2/3 daha az enerji sarfiyat›.
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Tork karfl›laflt›r›lmas› % :
Matkap çap› 6 mm, delme derinli¤i 18 mm.

Tork yaklafl›k %20 azal›r :
• Akülü matkaplardan daha fazla verim al›n›r. Akü
flarj› bafl›na %20 daha fazla delme ifllemi yap›labilir.

Delme süresi karfl›laflt›r›lmas› % :
Matkap çap› 6 mm, delme derinli¤i 10 mm.

Piyasadaki matkap uçlar›na oranla 3 kat daha h›zl›:
• Yüksek zaman tasarrufu.
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Ürün
Kodu

Tam Boy Ambalaj

572 010
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572 041

572 042

572 045

572 048

572 050

572 051

572 052

572 054

572 055

572 060

572 065

572 068

572 070

572 075

572 080

572 085

572 090

572 095

572 100

572 105

572 110

572 115

572 118

572 120

572 125

572 130

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

3,2 mm

3,3 mm

3,5 mm

4,0 mm

4,1 mm

4,2 mm

4,5 mm

4,8 mm

5,0 mm

5,1 mm

5,2 mm

5,4 mm

5,5 mm
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6,5 mm

6,8 mm

7,0 mm

7,5 mm

8,0 mm

8,5 mm

9,0 mm

9,5 mm

10,0 mm

10,5 mm

11,0 mm

11,5 mm

11,8 mm

12,0 mm

12,5 mm

13,0 mm

12 mm

18 mm

24 mm

30 mm

33 mm

36 mm

36 mm

39 mm

43 mm

43 mm

43 mm

46 mm

46 mm

46 mm

46 mm

46 mm

52 mm

57 mm

57 mm

58 mm

66 mm

66 mm

66 mm

72 mm

72 mm

78 mm

78 mm

84 mm

84mm

91 mm

91 mm

98 mm

98 mm

98 mm

98 mm

34 mm

40 mm

49 mm

57 mm

61 mm

65 mm

65 mm

70 mm

75 mm

75 mm

75 mm

80 mm

86 mm

86 mm

86 mm

86 mm

93 mm

93 mm

93 mm

101 mm

109 mm

109 mm

109 mm

117 mm

117 mm

125 mm

125 mm

133 mm

133 mm

142 mm

142 mm

151 mm

151 mm

151 mm

151 mm

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

10 Ad.

5 Ad.

5 Ad.

5 Ad.

5 Ad.

5 Ad.

5 Ad.

5 Ad.

5 Ad.

5 Ad.

5 Ad.

5 Ad.

DIN 338
Ölçüler (Çap)

Çal›flma
Boyu

Ürün
Kodu

Tam Boy AmbalajDIN 338
Ölçüler (Çap)

Çal›flma
Boyu
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Çift Taraflı Bantlar

Özellikleri
- Çok iyi yap›flt›rma özelli¤i vard›r.

- Yüksek ›s›, UV ›fl›nlar›na ve hava flartlar›na karfl› dayan›kl›d›r.

- Tan›nm›fl yüzeylerle çok iyi uyum içerisindedir.

- Uzun ömürlüdür.

Avantajlar›
- Bant hem iç ve hem de d›fl alanlarda kullan›labilir. S›hhi alan›nda oluflan nemden etkilenmez.

- Hafif pürüzlü yüzeylere çok iyi uyum sa¤lar.

- Uygun kullan›lmas› halinde bant elastik özelli¤ini kaybetmez.

- Bant montaj uygulamas›ndan sonra kusursuz bir kullan›m güvenli¤i sa¤lar.

- Uygulamadan 24 saat sonra nihai yap›flma gücü elde edilir.

- Çeflitli malzemelerinin farkl› esneme durumlar›n› dengeler ve titreflim oluflumlar›n› engeller.

Uygulama fiekli
Uygulama yap›lacak alanlar›n temiz, ya¤s›z ve tozsuz olmas›na dikkat ediniz. Yüzeyin nem ve esneklik göstermemesi gerekmektedir. Yap›flt›rma

yap›l›rken ortam ›s›s› 20ºC’nin alt›nda olmamal›d›r. Bafllang›ç yap›flt›rma süresi, uygulama yap›lacak malzemelerin 60º-80ºC ›s›t›lmas› ile

h›zland›r›labilir. Örne¤in; fön deste¤i ile takviye edilebilir. Band› uygulama yap›lacak alanlar›n birisine yap›flt›r›n, sonra di¤er yüzündeki koruma

k›l›f›n› kald›r›n ve di¤er yap›flt›r›lacak malzemeyi bask› yaparak yap›flt›r›n. Tam ve etkin yap›flmaiçin uygulama yap›lan malzemelere birkaç dakika

süreyle sabit bask› uygulay›n.

Uygulama Alanlar›
Otomobil endüstrisinde süsleme ve iflleme ç›talar›n›n, marka yaz›lar›n›n, amblemlerinin ve di¤er aksesuarlar›n montaj›nda, makinelerde yaz›

levhalar›n›n yap›flt›r›lmas›nda, denizcilik, endüstri, kilit, ›s› ve s›hhi tesisat, inflaat, elektrik ve elektronik, tamirat ve bak›m iflleri ile ev kullan›m›na

uygundur. Cam, plastik, polikarbon, pleksiglas, kaplamas›z ve boyas›z metal tafl, seramik, ahflap vs. farkl› malzemelerin yap›flt›r›lmas›nda kullan›l›r.

SYE: Standart Yüzey Enerjili DYE: Düflük Yüzey Enerjili
Laboratuar steril ortamında paslanmaz çelik yüzeyde yapılan testlerdir.

Stein Acrylic Foam Double Side Tape
Stein Akrilik ve Akrilik Köpük Bantlar

Özellikleri
- Nem, çözücü ve sıcaklık aflamalarına mükemmel direnç

- Teknik özellikleri: fiok ve titreflimi içine çekmesi

- Renk seçenekleri: Beyaz, gri, siyah, fleffaf

- Kalınlık seçenekleri: 0.2 - 3.0 mm

- Astar seçenekleri: Beyaz ka¤ıt, kırmızı renkli PE, yeflil renkli PE,

beyaz renkli PE, polyester.

- Yapıflkan türü: SYE, DYE



Stein PE Foam Double Side Tape
Stein PE Köpük Bantlar

SYE: Standart Yüzey Enerjili DYE: Düflük Yüzey Enerjili
Laboratuar steril ortamında paslanmaz çelik yüzeyde yapılan testlerdir.

Özellikleri
- Darbeye ve titreflime dayan›kl› yal›t›m band› olarak kullan›labilir.

- Güçlü yap›flma özelli¤i sayesinde mükemmel uygulama sa¤lar.

- Otomobillerde d›fl cephe montajlar›nda kullan›labilir.

- Renk seçenekleri: Siyah, beyaz

- Kal›nl›k seçenekleri: 0.8 mm, 0.95 mm, 1.1 mm, 1.6 mm, 3.0 mm

- Astar seçenekleri: Beyaz ka¤ıt, kırmızı renkli PE, yeflil renkli PE

- Yapıflkan türü: SYE, DYE

Çift Taraflı Bantlar
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Stein Film Double Side Tape
Stein Film Bantlar

Laboratuar steril ortamında paslanmaz çelik yüzeyde yapılan testlerdir.

Özellikleri
- Mükemmel tutufl

- T›rt›kl› ve kabartmal› yüzeyleri pürüzsüzlefltirmek için uygundur.

- ‹sim levhalar›na ve panellerine uygulanabilir.

- Otomobillerin iç panellerinde uygulanabilir.

- ‹çerik: Polyester, PP, PVC

- Renk seçenekleri: Siyah, fleffaf, beyaz

- Astar seçenekleri: Beyaz ka¤›t, MOPP, saydam ka¤›t, polyester



Çift Taraflı Bantlar
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Stein Non Woven Double Side Tape
Stein Dokunmamıfl Elyaf

DYE: Düflük Yüzey Enerjili
Laboratuar steril ortamında paslanmaz çelik yüzeyde yapılan testlerdir.

Özellikleri
- Yüksek tutufl ve yap›flma gücü
- ‹sim levhalar› ve köpüklere kaplanabilir.
- ‹sim levhalar› ve dekorasyon panellerine uygulanabilir.
- Otomobillerin iç panellerine uygulanabilir.
- ‹çerik: Yumuflak ka¤›t, fleffaf
- Renk seçenekleri: Siyah, beyaz
- Astar seçenekleri: Printer ka¤›d›, bofl ka¤›t

Stein Transfer Tape
Stein Transfer Bantlar

DYE: Düflük Yüzey Enerjili
Laboratuar steril ortamında paslanmaz çelik yüzeyde yapılan testlerdir.

Özellikleri
- Is›ya karfl› mükemmel dayan›kl›l›k ve yap›flma.
- Çeflitli köpüklerle laminasyon olma özelli¤i
- ‹sim levhalar›na ve dekorasyon panellerine uygulanabilir.
- fieffaf madde bulundurmaz.
- Yap›flt›rma seçenekleri: Solvent bazl› tutkal, solventsiz tutkal,
- DYE tutkal
- Kal›nl›k seçenekleri: 50 mm - 250 mm
- Astar seçenekleri: Ambalaj ka¤ıd›, saydam ka¤ıt



Stein Solvent-free Adhesive Double Side Tape
Stein Solventsiz Yap›flkanl› Bantlar

Özellikleri
- Direnci az. Mükemmel solvent direnci
- Ifl›¤a ve günefl ıflı¤ına karflı mükemmel dayanıklılık
- Tekrar kullan›labilirlik özelli¤i/performans
- ‹nce plastik panelleri elektronik ürünlere yap›flt›rabilme özelli¤i
- Cep telefonlar›n›n iç aksam›n› yap›flt›rabilme özelli¤i
- LCD ünitelerin arayüzlerini & FPC yap›flt›rabilme özelli¤i

Stein Removable Tape
Stein Tafl›nabilir (Sökülebilir) Bantlar

Laboratuar steril ortamında paslanmaz çelik yüzeyde yapılan testlerdir.

Özellikleri
- Is›ya karfl› mükemmel dayan›kl›l›k ve yap›flma.
- Çözücü, yap›flt›r›c›
- Yüksek s›cakl›k direnci vard›r.
- Art›ks›z, süper temiz tafl›nma
- Astar seçenekleri: PET, krep ka¤›d›

Çift Taraflı Bantlar
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Uygulamalar
Otomotiv aksamlar›

Havaland›rma Kanal›

Gösterge Panosu

Sun Roof

Sunvisor

Çat› ask› aparat›

Stepne

Far düzene¤i

Arka tampon

Yan ç›ta

Kap› kilidi

Kap› basama¤›Radyatör ›zgaralar›

Havaland›rma kanal› 711 0__ Çat› ask› aparat› 770 4__

Radyatör ›zgaralar› 770 4__ Stepne 735 0__

Kap› basama¤› 770 8__, 773 0__ Far düzene¤i
Gösterge Paneli 735 0__ Arka tampon 770 8__

770 4__

Bozucu

Kelebek cam

Tavan izolasyon ve koruma bant›

Pencere kenar›

Kap› kenar›

Kap› koruyucu
Amblem

Alet paneli

Far kenar›

Alt logo

Yan ayna

D›fl cam fleridi

Plakalar
Tekerlek üstü logo

Gövde kaplama

fieffaf kaplama

M›c›ra karfl› bant

Yan ayna 739 0__, 711 0__, 711 0__ Tavan izolasyon ve koruma bant› 711 0__

Kelebek cam 739 4__ D›fl cam fleridi 770 4__

Bozucu 739 0__, 770 4__ Kap› kenar›
Pencere kenar› 770 8__ Kap› koruyucu 730 0__
M›c›ra karfl› bant 750 5__ Gövde kaplama 770 8__

fieffaf kaplama 770 8__ Tekerlek üstü logo 770 8__, 771 3__
Far kenar› 770 4__, 770 4__ Plakalar 739 0__

Çift Taraflı Bantlar
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Çift Taraflı Bantlar

Uzaktan kumanda paneliJack Label

Ön panel
Yal›tkan halkas›

‹zolasyon maddesi

‹pek serigrafi

Tufl tak›m›

‹zolasyon maddesi 711 0__, 717 05_, 711 0__

‹pek serigrafi 711 0__, 7110__

Tufl tak›m› 711 0__

Uzaktan kumanda paneli 711 0__, 711 0__

Yal›tkan halkas› 711 0__

Jack Label 711 0__
Ön Panel 711 0__

Uygulamalar
Elektronik aksamlar

LCD ekran cam›

LCD ekran yal›tkan›

LCD modülü

Ekran koruyucu bant

Kulakl›k/hoparlör gözü

Batarya kab›

Kauçuk keçe band›Dokunmatik ekran

P.O.P Gösterge Paneli

Kauçuk ayakl›k

Amblem

Kulakl›k/hoparlör gözü 735 5__

LCD ekran cam› 735 0__, 735 20_

LCD ekran yal›tkan› 711 0__, 711 0__
LCD modülü 735 05_, 735 10_, 735 15_, 735 05_, 735 10_
Ekran koruyucu bant 753 8__

Batarya kab› 770 4__, 711 0__

Kauçuk keçe band› 711 0__

Dokunmatik ekran 711 0__, 711 0__

Amblem 711 0__, 735 5__
P.O.P Gösterge Paneli 770 05_
Kauçuk ayakl›k 711 0__
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Solventler

- Siklohekzonon

- Metil ‹zobutil Keton (M‹BK)

- Metil Etil Keton (MEK)

- Aseton

Ketonlar

- ‹zo Butil Asetat

- Butil Asetat

- Etil Asetat

- Metil Asetat

- Etil Glikol Asetat

Asetatlar

- Mono Etilen Glikol (MEG)

- Etil Glikol

- Dietilen Glikol (DEG)

- P.M

- P.M.A

- Propilen Glikol

Glikoller

- Mono Propilen Glikol (MPG‹)

- Metil Proksitol Asetat (PMA)

- Metil Proksitol (PM)

- Butil Glikol

Gliko Eter / Esterleri

- Etil Akrilat

- Butil Akrilat

- Etil Hekzil Akrilat

Alkiller

- Butonol

- ‹zo Propil Alkol

- ‹zo Butonol

- Etil Alkol

- Metil Alkol

Alkoller

- Trietanolamin (TEA)

- Monoetanolamin (MEA)

- Dietanolamin (DEA)

Aminler

- Trikloretilen

- Perkloretiren

- Metilenklorid

- Trikloretan

Klorlu Solventler

- Hava Kurutmal› Tiner

- Sentetik Tiner

- Selülozik Tiner

- F›r›n Tiner

Tinerler (Petrokimyasallar)

- Vinil Asetat Monomer (VAM)

- Stiren Monomer (SM)

- Sytrene Monomer

Monomerler

- Akrilik Asit

- Asetik Asit

- Borik Asit

- Fitalik Anhidrit

- Formik Asit

- Fosforik Asit

Asitler

- Hidroflorik Asit

- Hidroklorik Asit

- Kromik Asit

- Maleik Anhidrit

- Nitrik Asit

- Oksalik Asit

- Oleik Asit

- Sitrik Asit

- Stearik Asit

- Sülfirik Asit

- Sülfomik Asit

- Tartarik Asit
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Yo¤unluk ve Faz

Ergime Noktas›

Dipol Momenti

Suda Çözünürlük

Kaynama Noktas›

0.789 g/cm3, s›v›

1b69 D (gaz)

Tamamen

Teknik Veriler

-114.3ºC (158.8 K)

78.4ºC (351.6 K)

Asidite (pKa) 15.9 (0H grubundan H+)

Viskozite 1.200 cP 20ºC’de

Art No: 851 121 1 Hacim: 5lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 121 2 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 121 3 Hacim: 210lt Amb./Ad.: 1

Stein VSoll
Etanol, etil alkol ya da bitkisel alkol olarak bilinen, renksiz ve yan›c› bir kimyasal bileflik...

Art No: 851 131 1 Hacim: 5lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 131 2 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 131 3 Hacim: 210lt Amb./Ad.: 1

Stein Temizleme Solventi
Yüksek çözücü gücüne sahip, keskin kokulu, yan›c› kimyasal bileflik...

Özellikleri
- Renksizdir.

- Kokusuzdur.

- Tamamen suda çözünebilir.

- Yan›c›d›r.

- Yüksek temizleme gücüne sahiptir.

- Uçucu bir s›v›d›r.

Kimyasal Ad› : Etanol

Di¤er Adlar› : Etil alkol, bitkisel alkol, hidroksitan,

EtOH

Kimyasal Formül : C2H6O

Smiles : CCO

Molekül A¤›rl›¤› : 46.06844 (232) g/mol

Görünüflü : Renksiz s›v›

CAS numaras› : [64-17-5]

Uygulama Alanlar›
Alüminyum, demir ve cam gibi genifl bir kullan›m alan›na sahiptir.

Özellikleri
- Kaynama noktası 56ºC olan oldukça iyi bir çözücüdür.

- Yo¤unlu¤u sudan düflüktür: 0.79 g/cm3

- Çok kolay alev al›r.

- Keskin kokuludur.

- Su ile her oranda kar›flabilen organik bir sıvıdır.

- Çok çabuk buharlafl›r.

- Boya sökücü olarakta kullan›labilir.

- Çok iyi bir çözücüdür.

Uygulama Alanlar›
Oje temizleyicilerinin esas maddesidir.

MGVS

NFPA

RTECS nosu

EU Sınıflandırması

R-ifadeleri

Tehlikeleri

S-ifadeleri

Parlama Noktası

Dıfl MGVS

KQ6300000

Yanıcı (F)

300

fiablon: R11

13ºC

fiablon: S2, fiablon: S7, fiablon S16
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Yo¤unluk ve Faz

Ergime Noktas›

Dipol Momenti

Suda Çözünürlük

Kaynama Noktas›

0.789 g/cm3, s›v›

1b69 D (gaz)

Tamam›yla

Teknik Veriler

-114.3ºC (158.8 K)

78.4ºC (351.6 K)

Asidite (pKa) 15.9 (0H grubundan H+)

Viskozite 1.200 cP 20ºC’de

Art No: 851 151 1 Hacim: 5lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 151 2 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 151 3 Hacim: 210lt Amb./Ad.: 1

Stein ‹spirto
Temizlik ifllerinde ve yak›t olarak kullan›labilen yan›c› kimyasal bileflik...

Art No: 851 201 1 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 201 2 Hacim: 25kg Amb./Ad.: 1

Stein Kostik
Dünyan›n en kuvvetli baz›d›r...

Özellikleri
- Renklidir.

- Çabuk parlar.

- ‹yi bir temizleme gücü sa¤lar.

- Suda çözünür.

- Sanayi tipi kullan›m için idealdir.

Uygulama Alanlar›
Evlerde temizlik ifllerinde ve yakıt olarak kullanılır.

Özellikleri
- Güçlü bir dezenfektandır.

- En temel kimyasallardan olup, neredeyse su kadar kullan›m alan›na

sahip zeytinya¤› ile kaynat›ld›¤›nda sabun olan, yak›c› madde ve

yükseltgendir.

- “Caustic” kelimesinin türkçesidir (yan›c›-yakan demektir).

- S›v› ve kat› (boncuk) iki tipi vard›r.

Uygulama fiekli
Tüm t›kal› boru, klozet ve lavabolarda, belli oranlarda su ile çözelterek

kullan›labilir.

MGVS

NFPA

RTECS nosu

EU Sınıflandırması

R-ifadeleri

Dıfl MGVS

KQ6300000

Yanıcı (F)

Tehlikeleri

300

fiablon: R11

S-ifadeleri fiablon: S2, fiablon: S7, fiablon: S16

Parlama Noktası 13ºC

Uygulama Alanlar›
Genel olarak endüstriyel temizlik

amac› ile kullan›l›r. Tekstil, zeytincilik,

döküm, metal iflleme, sabun,

deterjan gibi sektörlerde

imalat aflamalar›nda da kullan›l›r.

Uyar›: Kostik ile su kar›fl›nca reaksiyon

sonucu s›cakl›k ve dolay›s›yla buhar

ortaya ç›kar bu buhar› solumak tehlikelidir.

Kostikli su vücuda temas ederse

temas eden yer bol su ile y›kamal›d›r.

Kostikli suyu içmeyiniz.
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Art No: 851 410 1 Hacim: 5lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 410 2 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 410 3 Hacim: 210lt Amb./Ad.: 1

Stein Sentetik Tiner
Sentetik bazl› boya, astar ve verniklerin incelenmesi için kullan›l›r.

Özellikleri
- Kullanıldı¤ı ürünleri ideal oranda inceltir.

- Uygulama yüzeyi üzerine bu¤u tabakası bırakmaz, ürünün iyi

yayılmasını sa¤lar.

- Yüksek kaliteli solventlerden imal edilen sentetik bir incelticidir.

- ‹nceltmede kullanıldı¤ı ürünlerde ya¤ bırakmaz ve bu nedenle

kurumanın gecikmesine yol açmaz.

- Renksiz ve fleffaft›r.

- Alevlenebilir.

- Solundu¤unda, deri ile temasta/yutuldu¤unda sa¤lı¤a zararlıdır.

Uygulama Alanlar›
Sentetik inflaat boyalarının ve verniklerin tüm çeflitlerinin inceltilmesinde

ve bu uygulamalarda kullanılan aletlerin temizlenmesinde güvenle

kullanılır.

Uyar›: Kapalı ambalajlarda, kuru temiz, direk günefl ıflı¤ına maruz kalmayacak

flekilde serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Orijinal ambalajında stok süresi

en az 1 yıldır. Aynı flarj numaralı ve tarihli üretimler bir arada depolanmalıdır.

Çocukların ulaflamayaca¤ı yerlerde muhafaza ediniz. Kutuyu iyice kapalı halde,

serin ve iyi havalandırılan yerde muhafaza ediniz. Tutuflturucu kaynaklardan

uzak tutunuz. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Kimyasal Adı

Kimyasal Formül

EINECS numarası

Di¤er Adları

Molekül A¤ırlı¤ı

Triklorometan

[200-663-8]

Kloroform

Teknik Veriler

CHCl3

119.38 g/mol

Görünüm Renksiz sıvı

CAS numarası [67-66-3]

PubChem 6212

Yo¤unluk 1.48 g/cm3, s›v›

Çözünürlük 0.8 g/100 mL (20ºC)

Ergime Noktası -63.5ºC

Kaynama Noktası 61ºC

Smiles C(Cl)(Cl)CI

Art No: 851 300 1 Hacim: 1lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 300 2 Hacim: 5lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 300 3 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1

Stein KRF (Pleksi Yap›flt›r›c›)
Uyuflturucu etkisi olan kimyevi madde...

Özellikleri
- Ya¤lar› çözer.

- A¤›r, renksiz bir s›v›d›r.

- Tatl› kokuludur.

- Uyuflturucu etkisi vard›r.

- Günefl ve ›fl›ktan etkilenir.

- Pleksiglas yap›flt›rmakta kullan›l›r.

- Anestetik etkisi dietil eterden 5 defa kuvvetlidir, toksik etkisi yüksektir.

Uygulama fiekli
Pleksiglaslar› yap›flt›rmakta kullan›l›r.

Uygulama Alanlar›
Uyuflturucu etkisi yüksek oldu¤undan düflük konsantrasyonlarda

kullan›l›r. Kan bas›nc›n› düflürmek, kalp ritmini bozmak, deri ve

mukozaya zarar vermek gibi etkileri vard›r. Uzun süre kloroform

kullanmak komaya hatta ölüme de neden olabilir. Özellikle kalp ve

karaci¤er üzerinde zararl› yan etkileri vard›r. Bu nedenle insanlarda

anestetik olarak nadiren kullan›lmaktad›r.

Uyar›: Bu madde çok dikkatli kullan›lmal›, mümkünse fl›r›nga ile çal›fl›lmal›d›r.

Aksi takdirde bu uçucu maddeye fazla yaklaflan kifli yerde bayg›n bir halde

bulunabilir.
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Art No: 851 400 1 Hacim: 5lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 400 2 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1
Art No: 851 400 3 Hacim: 210t Amb./Ad.: 1

Stein Selülozik Tiner
Selülozik ürünlerin uygulamaya haz›rlanmas› ve temizlenmesi için kullan›lan solvent kar›fl›m...

Özellikleri
- Yo¤unluk (20°C) 0.85 ± 0.05 g/cm3

- Yanıcıdır.

- Isı kaynakları ve çıplak alevden uzak tutulmalıdır.

- Deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.

Uygulama Alanlar›
Kapalı ortamlarda kullanılması halinde; tatbikat ve kuruma süresince

hava sirkülasyonu sa¤lanmalı ve Ex-proof teçhizatlar kullanılmalıdır.

Uyar›: Serin ortamda ve orijinal ambalajında 1 yıl saklama süresi vard›r.

Uygulama fiekli
Selülozik ürünleri, uygulamaya hazırlamak için uygun oranda karıfltırılır.
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Kimyasallar

Silikonlarla ‹lgili Sorulan Sorular

Silikonu nerede kullanmal›y›z?
Silikon baz› yüzeyleri birbirine yap›flt›rmak, dolgu ve yal›t›m yapmak için kullan›lan mükemmel bir malzeme cinsidir. Silikon, yüksek düzeyde
elastik bir malzeme olup, kullan›ld›¤› yüzeylerde dinamik hareketten dolay› kopmaz. Çatlamadan yüzeyle birlikte hareket eder. Güçlü yap›flma
mukavemetinden dolay› yerinden s›yr›lmaz. STEIN silikonlar› birçok baflka silikonlar gibi sararmaz, genleflme yapmaz ve çatlamaz.

Silikonu uygulamadan önce herhangi bir yüzey haz›rl›¤› yapmam gerekir mi?
Baz› yüzeyler; beton, yumuflak ahflap, tafl, özel alafl›ml› metaller, plastikler vb. birçok madde önceden tahmin edilemeyecek özellikler gösterebilir.
Bu nedenle flüpheniz oldu¤u yüzeylerde küçük bir sahay› önceden test etmenizi tavsiye ederiz. Ancak  ne tür yüzey olursa olsun, silikon
kullanmadan önce çok iyi bir yüzey temizli¤i yapman›z gerekir.Afla¤›da baz› yüzeylerin temizli¤i ile ilgili bilgileri dikkate alman›z gerekmektedir:
Beton, S›va, Tafl: Bir çelik tel f›rça kullan›n, bu flekilde her türlü eski kaplama ve kir ç›kacakt›r. Tüm art›k parçalar mutlaka çok iyi temizlenmelidir
(silikon, mastik, beton ayraç ya¤lar›, koruma kaplamalar› vs.).
Pürüzlü Yüzeyler: Temiz ve iyi bir yüzey oluflturabilmek için, tel f›rça veya z›mpara ka¤›d› kullan›n.
Cam, Metal ve Plastikler: Bu tür yüzeyler, herhangi bir solvent mineral alkoller veya aseton türü ürünlerle temizlenmelidir.
Genel Olarak: Silikonlar› herhangi bir galvanizli yüzeyde kullanmay›n. Deterjan veya sabunlu su ile temizli¤i  tavsiye edilmez. Bu malzemeler
yüzeyde ayraç görevi görür. Temizlik için solvent kullan›ld›¤›nda, solventin kendi kendine kurumas›n›, uçmas›n› beklemeden temiz bez veya
temizlik ka¤›tlar›yla kurutman›z önerilir.

Silikonlar her yüzeye ayn› mukavemette yap›fl›r m›, bu konuda oluflturulmufl bir tablo var m›?
Tabloyu “10” üzerinden de¤erlendirebiliriz.

Plastikler
ABS : 10

Fiberglas : 10

Formika-laminat : 10

PVC : 10

Polikarbonat : 8

Vinilex : 8

Akrilik-plexiglas : Orta

Metaller
Alüminyum : 10
Eloksall› alüminyum : 10
Sar›, bronz : 8
Krom : 10
Bak›r : 8
Karbon çeli¤i : 10
Galvanizli çelik : 4
Paslanmaz çelik : 10

Toprak yüzeyler
Seramik : 10

Fayans : 10

Porselen : 10

Tu¤la - Kiremit : 10

Beton : 8

Granit : 10

Mermer : 10

Ahflap yüzeyler
Sedir : 10

Çam : 10

Kontrplak : 10

Tik : 10

Sunta : 10

Maun : 10

MDF : 10

Di¤er yüzeyler
Gaz - beton : 10

S›va : 10

Tafl - kaya : 10

Her tür cam : 10

Ayna : 10

Asfalt : 2

Kauçuk : 1

Uygulad›¤›m baz› silikonlar neden hiç kurumuyor?
Uygulad›¤›m›z silikon kurumuyorsa raf ömrü süresi bitmifl demektir. Silikonun içindeki formülasyonda bulunan, kurumay› ve malzemenin
donmas›n› sa¤layan hardener yani sertlefltirici, süresini doldurmufl, etkinli¤ini yitirmifl demektir. Normal bir silikonun zar oluflturma, kabuk tutma
süresi havadaki nem oran›na göre 15-20 dakikad›r ve tam donma süresi malzeme kal›nl›¤›na göre 6-24 saat zarf›nda gerçekleflir.
Silikonun hiç donmamas› yan› s›ra geç donmas› da o ürünün raf ömrünü tamamlam›fl oldu¤unu gösterir. STEIN silikonlar üzerinde yaz›l› son
kullanma tarihleri geçtikten sonra bile 3-5 ay daha kullan›labilme özelli¤ine sahiptir. Ancak yüksek nem oran› içeren ortamlarda depolanm›fl
bir silikonun bir y›l zarf›nda kullan›lmas› gerekir. Yine de, üzerinde son kullanma tarihi geçmifl bir silikonun sat›n al›nmas› tavsiye edilmez.

Silikonlar sarar›r m›?
‹yi kalite silikon sararmaz. Sararabilmesi için, güçlü kimyasallara, çok güçlü ultraviyole ›fl›nlar›na veya pH sertli¤i çok yüksek sulara devaml›
surette maruz kalmas› gerekir.

Baz› silikonlar›n elastikiyetinin çok az veya çok fazla olmas›n›n nedeni nedir?
Genelde ikinci veya üçüncü kalite diye s›n›fland›r›lan silikonlar›n üretimi s›ras›nda baz› solventler kullan›lmakta ve bu ifllem sonucunda silikonun
özgül a¤›rl›¤› de¤iflmekte, shore sertli¤i azalmakta ve yap›flma mukavemeti zay›flamaktad›r. Bazen de a¤›r katk›lar kullan›ld›¤›ndan, SHORE
sertli¤i yükselmekte, elastikiyeti azalmakta ve özgül a¤›rl›¤› artmaktad›r. Kaliteli bir silikonun özgül a¤›rl›¤› 1.00 ila 1.05 aral›¤›nda olmal›d›r. Renkler;
fleffaf silikonda cam fleffafl›¤›nda, di¤er renkli silikonlarda da parlak olmal›d›r. Katk›land›r›lm›fl bir silikon çok de¤iflik sorunlara yol açabilir, örne¤in;
yap›flt›r›lm›fl bir cam düflebilir, izolasyonu yap›lm›fl herhangi bir alanda yeterli nem-›s› ve toz izolasyonu sa¤lanamayabilir. Bu nedenle sat›n
alaca¤›n›z silikonlarda tan›nm›fl markalar› tercih etmelisiniz.

Silikon, sürekli su alt›nda bulunan yüzeylere uygulanabilir mi?
Silikonun en önemli özelli¤i bir su yal›t›m malzemesi olmas›d›r. Ancak su alt›nda kalacak yüzey uygulamalar›nda silikon kullan›ld›ktan sonra,
yüzeyi en az 5 gün sonra suyla temas ettirmeniz gerekir.

Silikon, g›da endüstrisinde kullan›labilir mi?
Bunun için birinci kalite, solvent kullan›lmam›fl silikon kullanmak gerekmektedir, ayr›ca uygulama yap›ld›¤›nda g›da ile temas ettirilmeden, en
az 3 gün beklenmesi gerekir.

10: Mükemmel • 8: ‹yi • 2-4: Zayıf • 1: Çok Zayıf
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Kimyasal Karakteristi¤i

Viskozite

Maksimum Difl Çap›

Yanma Noktas›

Renk

Yo¤unluk

Maks. Dondurma Kapasitesi

Dimetilaktril asit ester

400-600 mPas (mil devir/dak. 2/20)

M20

>100ºC

Yeflil/fosforlu

1,11 g/cm3

0,25 mm

Fiziksel Özellikleri (s›v› haldeyken)

Depolama Oda s›cakl›¤›nda 1 y›l

El ile Tutulabilirlik

Nihai Sertleflme

Döndürme Momenti

S›cakl›k Aral›¤›

Fonksiyon Özelli¤i

Kapma Momenti

Bas›nçla K›r›lma Day. (DIN 54452)

10-20 dakika

5-10 saat

~ 45 Nm (M10)

-55ºC’den +150ºC’ye kadar

1-3 saat

~ 30 Nm (M10)

12-15 N/mm2

Fiziksel Özellikleri (kat› haldeyken)

Art No: 890 101 2 Hacim: 50mL Amb./Ad.: 12

Stein Yüksek Dereceli Civata Sabitleyici
Zor sökülen civata ba¤lantıları için...

Özellikleri
- A¤›r flartlara maruz kalan civata ba¤lant›lar› içindir.

- Çeflitli maddelere ve ›s›ya karfl› son derece dayan›kl›d›r.

- Titreflim ve darbe sonucu sökülmeleri önler.

- 300ºC’de demonte edilebilir.

Avantajlar›
- Özel aletlerle ve/veya ısıtılarak sökülebilir.

- Baflka emniyet malzemeleri gerektirmez.

- Genifl kullanım alanına sahiptir.

- ‹stenmeyen emniyet sorunları yaratmaz.

Kimyasal Karakteristi¤i

Viskozite

Maksimum Difl Çap›

Yanma Noktas›

Renk

Yo¤unluk

Maks. Dondurma Kapasitesi

Dimetilaktril asidi

5000-7000 mPas (mil devir/dak. 1/20)

M36

>100ºC

Mavi/fosforlu

1,12 g/cm3

0,25 mm

Fiziksel Özellikleri (s›v› haldeyken)

Depolama Oda s›cakl›¤›nda 1 y›l
El ile Tutulabilirlik

Nihai Sertleflme

Döndürme Momenti

S›cakl›k Aral›¤›

Fonksiyon Özelli¤i

Kapma Momenti

Bas›nçla K›r›lma Day. (DIN 54452)

5-15 dakika

1-3 saat

~ 10 Nm

-55ºC’den +150ºC’ye kadar

0,5-1 saat

~ 21 Nm

8-12 N/mm2

Fiziksel Özellikleri (kat› haldeyken)

Art No: 890 101 1 Hacim: 50mL Amb./Ad.: 1

Stein Orta Dereceli Civata Sabitleyici
Sökülebilir civata sabitleme ve s›zd›rmazl›k maddesi...

Özellikleri
- Orta sertlikte bir ba¤lant›dan oluflur.

- Ön ifllem görmemifl parçalarda da sertleflme sa¤lar.

- Paslanmaz çelik ve pasiflefltirilmemifl yüzeylere de uygulanabilir.

- Mükemmel ortam ve ›s› dayan›kl›l›¤› sa¤lar. Korozyonu önler.

- Titreflimler ve darbeler sonucu oluflan aç›lmalar› engeller.

Uygulama Alanlar›
Tekrar sökülme gerektiren tüm diflli ba¤lant›lar›nda kullan›l›r.

Uygulama fiekli
Difllinin üzerine bir miktar sürerek kurumas›n› beklemeden monte

etmek suretiyle kullan›l›r.

Uygulama fiekli
Difllinin üzerine bir miktar sürerek kurumas›n› beklemeden monte

etmek suretiyle kullan›l›r.
Uygulama Alanlar›
Tekrar sökülme gerektirmeyen tüm diflli ba¤lant›lar›nda kullan›l›r.
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Art No: 890 101 3 Hacim: 50mL Amb./Ad.: 12

Stein Yüksek Dereceli Rulman Sabitleyici
Rulman yataklar›n›n yüksek dayan›kl›l›kta sabitlefltirilmesini sa¤lar...

Özellikleri
- Düflük ›s›larda güvenilir bir flekilde sertleflme sa¤lar.

- Maksimum yar›k doldurucu özelli¤i vard›r (0,15 mm).

- Hafif ya¤l› yüzeylerde de ifllenir.

- Temas yerinin paslanmas›n› engeller.

Avantajlar›
- K›fl aylar›nda güvenilir bir yard›mc›d›r.

- Çok büyük aral›klar› dahi ekonomik olarak kapat›r.

- Yataklar›n kaynaklanmas› ve kendi kendisini

afl›nd›rmas› engellenir ve bu flekilde de kolayl›kla

sökülebilir.

- Yataklardaki ya¤› temizlemenize gerek kalmaz.

Uygulama fiekli
Sabitlemenin yapılaca¤ı yüzeye yeterli miktarda

yüksek dereceli rulman sabitleyici uygulayarak

sabitlefltirmeyi sa¤layın.

Uygulama Alanlar›
Yüksek yükler alt›nda bulunan kovanlar, manflonlar, diflliler, pimler,

miller ve yan ba¤lant›lar› ile rulman yataklar›n›n yüksek dayan›kl›l›kta

sabitlefltirilmesi için kullan›l›r.

Art No: 890 101 4 Hacim: 50mL Amb./Ad.: 12

Stein Dolgu Özellikli Rulman Sabitleyici
Yüksek ısıya maruz kalan rulman yuvalarının sabitlenmesinde...

Kimyasal Karakteristi¤i

Viskozite

Maksimum Difl Çap›

Yanma Noktas›

Renk

Yo¤unluk

Maks. Dondurma Kapasitesi

Fiziksel Özellikleri (s›v› haldeyken)

Depolama

Dimetilaktril asit ester

8000-12000 mPas
(mil devir/dak. 4/20)

M36

>90ºC

Yeflil

1,1 g/cm3

0,20 mm

Oda s›cakl›¤›nda 1 y›l

Kabuk Ba¤lama

Tam Kuruma

Çevirme Momenti

S›cakl›k Aral›¤›

‹flleve Geçebilme

Sökülme Momenti

Bask› / Kesme Mukavemeti

30-40 dakika

12-24 saat

>25 Nm

-55ºC ila +200ºC’ye kadar

1-3 saat

>25 Nm

30-35 N/mm2

Fiziksel Özellikleri (kat› haldeyken)

Özellikleri
- Maksimum 0.2 mm’lik boflluk doldurma özelli¤i vardır.

- Hızlı sertleflme sa¤lar.

- Yuvada paslanmayı önler.

- -55ºC ile +200ºC aralı¤ında uygulanabilir.

Uygulama Alanlar›
Yüksek yükler alt›nda bulunan kovanlar, manflonlar, diflliler, pimler,

miller ve yan ba¤lant›lar› ile rulman yataklar›n›n yüksek dayan›kl›l›kta

sabitlefltirilmesi için kullan›l›r.

Uygulama fiekli
Sabitlemenin yapılaca¤ı yüzeye var olan bofllu¤u doldurmaya yetecek

kadar dolgu özellikli rulman sabitleyici uygulayarak sabitlefltirmeyi

sa¤layın.

Avantajlar›
- Çok büyük sapmalarda bile hesaplı düzeltme sa¤lar.

- 100ºC’de %85 oranında azami dayanıklılık sa¤lar.

- Yuvada pas oluflturmaz, sökme ifllemini kolaylafltırır.

- Aracın bekleme süresini kısaltır.
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Kimyasal Karakteristi¤i

Viskozite

Maksimum Difl Çap›

Yanma Noktas›

Renk

Yo¤unluk

Maks. Dondurma Kapasitesi

Dimetilaktrilasitester

60000-80000 mPas
(i¤ne devir/dak. 6/25)

R3” (M80)

>100ºC

Sar›/fosforlu

1,05 g/cm3

0,50 mm

Fiziksel Özellikleri (s›v› haldeyken)

Depolama Oda s›cakl›¤›nda 1 y›l

Tutulur Hale Gelme

Tam Kuruma

Tekrar S›kma Momenti

S›cakl›k Aral›¤›

‹flleve Geçebilme

Kopma Momenti

Bask›/Kesme Mukavemeti

15-30 dakika

3-6 saat

10-15 Nm (M10)

-55ºC ila +150ºC’ye kadar

1-3 saat

15-20 Nm (M10)

6-13 N/mm2

Fiziksel Özellikleri (kat› haldeyken)

Art No: 890 101 5 Hacim: 50mL Amb./Ad.: 12

Stein Boru Sabitleyici
R3’e kadar konik/silindir boru difllilerini, gaz ve s›v› geçirmeyecek flekilde yal›tan yal›t›c›...

Özellikleri
- Alçak bas›nçta bile hemen yal›t›r.

- 0ºC’nin alt›nda da sertleflir.

- Üstün dayan›kl›l›k sa¤lar.

Avantajlar›
- So¤uk bölgelerde de kullan›labilir.

- Birçok endüstriyel s›v› ve gaz ile etkileflmez.

- Nötrdür.

Art No: 890 101 6 Hacim: 50mL Amb./Ad.: 12

Stein Teflonlu Boru Sabitleyici
Birçok endüstriyel gaz ve s›v›lara karfl› tüm metal borulardaki diflli parçalar›n›n contalanmas›n› sa¤layan sabitleyici...

Kimyasal Karakteristi¤i

Viskozite

Maksimum Difl Çap›

Yanma Noktas›

Renk

Yo¤unluk

Maks. Dondurma Kapasitesi

Fiziksel Özellikleri (s›v› haldeyken)

Depolama

Metilaktril asit ester

300000-500000 mPas
(mil devir/dak. 7/2)

R3” (M80)

>100ºC

Beyaz

1,1 g/cm3

0,50 mm

Oda s›cakl›¤›nda 1 y›l

Kabuk Ba¤lama

Tam Kuruma

Çevirme Momenti

S›cakl›k Aral›¤›

‹flleve Geçebilme

Kopma Momenti

Bask›/Kesme mukavemeti

10-20 dakika

24 saat

1-3 Nm (M10)

-55ºC ila +150ºC’ye kadar

1-3 saat

4-6 Nm (M10)

2-6 N/mm2

Fiziksel Özellikleri (kat› haldeyken)

Özellikleri
- Difllilerin aralar›n› ve yüzeydeki pürüzleri tam anlam›yla doldurur.

- Metallere karfl› nötr ve yal›t›c› tutumu vard›r.

- Çözücü madde içermez.

- Yüksek viskozitesi vard›r.

- 200 Bar’a kadar yüke dayan›r.

Uygulama Alanlar›
Konik-silindirik diflli ba¤lant› parçalar› tüm metal boru ba¤lant›lar›nda,

teflon, bant veya kendir elyaf yerine kullan›l›r.

Avantajlar›
- Yüksek bas›nçl› iletkenler içinde uygundur.

- fiekil al›c› bir ba¤lant› sa¤lar.

- Difllilerde korozyon oluflmas›n› engeller.

- Emniyetli ve h›zl› montaj sa¤lar. Kolayca sökülür.

- Contalama malzemesi difllilerden ç›kmaz.

Uygulama fiekli
Boru difllilerinin üzerine yeterli miktarda boru sabitleyici sürerek sabitlenir.

Uygulama Alanlar›
Konik ve silindir tüm boru difllilerinde kullanılır.
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Art No: 890 151 1 Hacim: 310mL Amb./Ad.: 24
Art No: 890 151 2 Hacim: 410mL Amb./Ad.: 24

Stein Epoksi Acrylate
Delikli yap› malzemeleri için, 2 komponentli, stirol içermeyen özel kimyasal...

Deli¤i delin. Temizleme
f›rçalar›n›n
çap›n› kontrol
edin.

Deli¤i temizleyin
(4 kez üfleyin/
4 kez f›rçalay›n/
4 kez üfleyin.

Elek kovan›
yerlefltirin.

Uygulamadan
önce 10 cm
kadar bofla
presleyin.

Pres borusunu
elek kovan›n
zeminine kadar
yerlefltirin ve
orant›l›
doldurun.

Saplama/diflli
kovana
çevirerek
harca yerlefltirin.

Sertleflme
süresine dikkat
edin.

Ba¤lant›
eleman›n›
monte edin, tork
ayar›n› yap›n.

Özellikleri
- Tiksotropik, iki bileflenli, epoksiakrilat esasl› montaj reçinesidir.

- Sabitlenecek malzemeler aras›ndaki dübel boflluklar›n kapat›lmas›n›

sa¤lar.

- Dikey ve yatay uygulamalar için uygundur.

- Özel formülasyonu sayesinde beton ve tafl yüzeylerde, a¤›r yüklerin

montaj›na imkan verir.

- H›zl› kürleflir.

Uygulama fiekli
Vidal› kapa¤› ç›kar›n. Statik mikseri uygun enjeksiyon kartufluna

vidalay›n. Kartuflu tabancaya yerlefltirin. Akan reçine sabit gri bir renk

alana kadar tabancay› kullanmaya devam edin. Dübel kullan›ma haz›rd›r.

‹lk 10 cm’yi kullanmay›n.

Kat› malzemelerde uygulama: Matkaplama için uygun uç kullan›n.

Delikteki tozu temizleyin. Reçineyi, deli¤in 2/3’si dolana kadar enjekte edin.

Ankraj çubu¤unu elle döndürerek bast›r›n (jelleflme süresine bak›n).

Dübelin ne zaman kullan›laca¤›n› bilmek için kürleflme süresine bak›n.

Boflluklu malzemelerde uygulama: Matkaplama için uygun uç kullan›n.

Uygun ankraj gömle¤ini bofllu¤a yerlefltirin. Reçineyi enjekte edin.

Jelleflme zaman›na göre ankraj çubu¤unu yerlefltirin. Dübelin ne

zaman kullan›laca¤›n› bilmek için kürleme süresine bak›n.

Avantajlar›
- Boflluksuz dolgu malzemelerinin

kullan›ld›¤› alanlar içindir.

- Kademe ayar› ile tam ve yeterli milimetrik

miktar ayarlama imkan› sunar.

- Güvenli ba¤lant› sa¤lar.

- Su geçirmez.

Uygulama Alanlar›
Demir çubuk ankraj›nda, filiz ekmede, boflluklu malzemelerin, kat›

beton, do¤al tafl ve granit, metal ve ahflap inflaat malzemelerinin,

kablo kanallar›n›n, boru ba¤lant›lar›n›n, metal profillerin, banyo ve

mutfak tesisatlar›n›n montaj›nda kullan›labilir.
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Baz

Yo¤unluk

Aç›k Kalma Süresi

Mukavemet

Renk

Viskozite

Nihai Kuruma

Teknik Veriler

‹deal Çal›flma S›cakl›¤›

S›cakl›¤a Dayan›kl›l›k

Elle Tutma Kur.

Depolama

Epoksit reçine

Aktivatör: 1,14 g/cm - Sertlefltirici: 1,15 g/cm

4 dak. +23ºC’de

NM/min +23ºC’de

fieffaf

1 saat

+23ºC

Aktivatör: 20-60 Pas - Sertlefltirici: 25-65 Pas

-60ºC’den +80ºC’ye

Yak. 5 dak. sonra

12 ay +15ºC’den +20ºC’ye

Polikarbon Metal Alafl›m› (MPa)

Dökme Çelik (MPa)

D›fl Etkenlere Karfl› Direnç

Aral›k Dolum (mm)

ABS (MPa)

T-Peel Dayan›kl›l›k

Dayanma Sertli¤i (D)

Performans Özellikleri

Uzama Dayan›m› (%)

9,56

1170

8

8,96

78

15-20

20,7

6-7

Art No: 890 201 1 Hacim: 50mL Amb./Ad.: 24
Art No: 890 201 2 Hacim: 400mL Amb./Ad.: 8

Stein Yap›sal Yap›flt›r›c›
Ba¤lant› uygulamalar›nda kullan›lan, çok yüksek güçlere karfl› dayan›kl› yap›flt›r›c›...

Özellikleri
- Birbirine ba¤lant›l› metal levhalar› olan yap›lar›n güçlendirilmesi

ve takviye edilmesini sa¤lar.

- Metal levhalar üzerinde mükemmel bir yap›flt›rma sa¤lar.

- Korozyonu önler.

- 1 mm’den daha ince katmanlar halinde uygulan›r.

- Yüksek mukavemet de¤erine sahiptir.

- Genifl kullan›m alan›na sahiptir.

Uygulama fiekli
En iyi performans› elde etmek için tüm yüzeyler ya¤, a¤›r ya¤ at›klar›,

kir veya di¤er maddelerden ar›nd›r›lmal›d›r. Kar›flt›r›lm›fl yap›flt›r›c›y›

direkt olarak yüzeye uygulay›n. Maksimum güç elde etmek için 6

dakika içinde yap›flt›rma ifllemi yap›lmal›d›r. Yap›flt›rma ifllemi bittikten

sonra 15 dakika ilk kürleflme olana kadar ürüne dokunulmamal›d›r.

Tam kürleflme 22ºC’de 6 saatte elde edilir.

Uygulama Alanlar›
D›fl mekanlarda, solvent ile temas›nda ›s› ile flekillendirilen plastik

parçalarda, PVC, kompozitler, vinil, ABS, çelik, alüminyum, akrilik,

fenol, polikarbon, ahflap, beton kaplamalar ve seramiklerde kullan›m›

tavsiye edilir. Ayr›ca otobüs ve kamyonlarda, çelik veya alüminyum

tabakalar›n birbirine ba¤lanmas›nda kaynak ve perçinleme ifllemlerinin

yerine kullan›l›r.

Avantajlar›
- H›zl› montaj

- Çok güçlü yap›flt›rma mukavemeti vard›r.

- A¤›r uygulamalara dayan›kl› ve kesin çözüm sa¤lar.

- Tüm iç ve d›fl mekanlarda güvenle kullan›l›r.
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Hammadde

Emici Zeminde Astar

K›vam›

Reaksiyon Davran›fl› (23ºC/%50)

Depolama Özelli¤i

Özgül A¤›rl›k

Kabuk Oluflturma Süresi (23ºC/%50)

Hacim De¤iflikli¤i (DIN 52451)

Modül %100 (DIN 53504)

Çekme Dayan›kl›l›¤› (DIN 53504)

K›r›lma Gerilmesi (DIN 53504)

Yar›lma Dayan›kl›l›¤› (ASTM D624)

Shore-A Sertli¤i (DIN 53505)

S›cakl›k Dayan›kl›l›¤›

Silion kauçuk asetat kenetli

Silikon astar

Macunumsu, damlamayan

3 mm

Azami 25ºC’de 9 ay

1,31 g/ml

Yak. 8-12 dak.

<%3

0,73 MPa

2.0 MPa

%350

5,0 kp/cm

25ºC

-50ºC’den +40ºC’ye kadar

Teknik Veriler

K›sa Süreli S›cakl›k Dayan›kl›l›¤› +300ºC’ye kadar

Uygulama S›cakl›¤› -5ºC’den +40ºC’ye kadar

‹zin Verilen Toplam Deformasyon %15-20

Art No: 890 301 1 (K›rm›z›) Hacim: 280mL Amb./Ad.: 25

Stein Is›ya Dayan›kl› Silikon
F›r›n, ›s›tma ve klima tesisleri, çamafl›r makineleri ve kurutucular›n yap›m›nda ›s›ya dayan›kl›,
esnek s›zd›rmazl›k sa¤lamak için silikon...

Özellikleri
- -50ºC’den +285ºC’ye, k›sa süreli olarak 300ºC’ye kadar s›cakl›klara

dayan›kl›d›r.

- UV ›fl›nlar›na dayan›kl›d›r.

- Seyreltilmifl asitlere, bazlara ve çözücülere karfl› dayan›kl›d›r.

- Sürekli esnek silikon özelli¤i vermek için havan›n nemiyle oda

s›cakl›¤›nda kürleflir.

Uygulama fiekli
Uygulanacak yüzeyler kuru, temiz olmal›, toz, kir ve rutubetten

ar›nd›r›lmal›d›r. Kartuflun ucunu kesip tabancaya yerlefltiriniz. Silikonu

yüzeye flerit fleklinde uygulay›n›z. Etrafa bulaflan silikonu sabunlu su

ile temizleyiniz. Yüksek s›cakl›klara dayan›kl› silikonun g›da maddeleriyle

do¤rudan temas› engellenmelidir.

Uygulama Alanlar›
Ocaklarda, kalorifer, klima, çamafl›r makinelerinde yal›t›m içindir. Astar

istemeden; paslanmaz çelik, emaye, cam ve fayans.

Astar ile; alüminyum (kaplamas›z ekose) ve kromda kullan›l›r.
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Hammadde

Azami Sürekli Hareket Kabulü

Tam Sertleflme H›z›

Çal›flma Is› Aral›¤›

Primer

Kabuk Ba¤lama Süresi

Is›ya Dayanma Aral›¤›

Üstü Boyanabilirlik

Sürülebilirlik

Mantar Önleyici Özellik

Shong-A Sertli¤i

Spesifik A¤›rl›k

2mm fieritte Esneme Pay›

Depolama Özelli¤i

Asetat a¤l› silikon polimer

Ba¤lant› biriminin %25’i

+23ºC ve %50 nemde 24 saatte yaklafl›k 2-3 mm

+5ºC ile +40ºC aras›

Pötürlü ve alkali alt yüzeylerde silikon primer

+23ºC ve %50 nemde yaklafl›k 10 dak.

-40ºC ile +150ºC aras›

Yok

Evet, Ön deneme gerekmektedir.

Yok

Yaklafl›k 14

0,98 g/cm3

>500%

Serin ve kuru ortamda depolay›n›z.

Teknik Veriler

Art No: 890 401 1 (Beyaz) Hacim: 310mL Amb./Ad.: 25
Art No: 890 401 2 (fieffaf) Hacim: 310mL Amb./Ad.: 25
Art No: 890 401 3 (Siyah) Hacim: 310mL Amb./Ad.: 25
Art No: 890 401 4 (Gri) Hacim: 310mL Amb./Ad.: 25

Stein Silikon Asetat
Fayans ve ›slak zeminde, çok amaçl› uygulanabilir, s›zd›rmaz dolgu silikonu...

Özellikleri
- Fayans üzerinde üstün tutunma özelli¤i vard›r.

- Çok say›da kimyasala karfl› yüksek dayan›kl›l›¤a sahiptir.

- UV, eskimeye ve afl›nmaya karfl› dayan›kl›d›r.

- Çok yönlü uygulama imkan› sunar.

- Sürekli elastiktir.

- Islak bölgelerde mantar›n oluflmas›n› önler.

Uygulama Alanlar›
‹ç ve d›fl mekanlarda esneyen ve s›zd›rmaz ba¤lant› noktalar› için;

örne¤in; fayans malzemelerinin s›zd›rmazl›¤›nda oldu¤u gibi el iflleri,

endüstri ve ev ifllerinde çok amaçl› kullan›ma uygundur. fieffaf

versiyonu; cam, camekan, vitrin, mobilya sektöründe küçük alanlarda

kullan›l›r.

Tipik alt zeminler: Primer uygulanmadan; fayans, cam, paslanmaz

çelik, emaye.

Primer uygulanarak; beton, tu¤la, alç› ve PVC.Avantajlar›
- Fayans boflluklar›nda emniyetli yal›t›m› sa¤lar.

- Çok çeflitli alt zeminlerde uygulama ve yap›flma imkan›na sahiptir,

camlaflm›fl yüzeylerde özellikle etkilidir.

- Kimyasal etkilere maruz kalan ba¤lant›lar için uygundur.

- ‹yi düzleme imkan› sa¤lar.



38

Yapıflt›r›c›
Kimyasallar

Yo¤unluk

Viskozite

Aç›k Zaman

Is› Direnci

Yumuflama Noktas›

fiekil

Renk

(20ºC): 1,25 g/cm3

200ºC’de ve 100.000 > 5.000 mPA-S

1-3 sn

>90ºC

110ºC > 3ºC

Naturel, Siyah, Kahverengi

Teknik Veriler

Kat› Granül Halde

Stein Boncuk Tutkal Granül
Kenar bantlama için Hi-Tech Eva bazlı üniversal kullanılabilir eriyen yapıflkan...

Art No: 890 431 Boncuk Tutkal Granül (Sar› fieffaf) Amb./Ad.: 25 Kg/1 Adet
Art No: 890 432 Boncuk Tutkal Granül (fieffaf) Amb./Ad.: 25 Kg/1 Adet
Art No: 890 436 Boncuk Tutkal Granül (E¤ri Kenar) Amb./Ad.: 25 Kg/1 Adet

Özellikleri
- ‹yi çal›flma özellikli

- Üniversal bütün makinelerde kullan›m

- Yüksek s›cakl›k mukavemeti

- Silikon içermez

- Kolay dolum

- %30 dolgu oran›

- Düflük viskoziteli ayar

Kullan›m fiartlar›
Tavsiye edilen çal›flma s›cakl›klar›
Eritme tank›nda: 170ºC-190ºC

Uygulama aparat›nda: 190ºC-210ºC

Uygulanacak miktar: 180-250 gr/cm2

Malzeme ve ortam ›s›s›: >15ºC

Malzemedeki nem: %8-10

Uygulama h›z›: 18-30 m/d

Depolama
Serin ve kuru yerde (5°-25°C) orijinal ambalaj›nda 1 y›l raf ömrü vard›r.

Uygulama fiekli
Kenar tutkallama makinesinin eritme haznesine boflalt›l›r ve gerekirse

erime s›cakl›¤› ve ilerleme h›z› ayarlan›r. Çal›flma s›cakl›¤› 190º-210ºC

aras›nda olmal›d›r. Bast›rma kuvvetli dikkate al›nmal›d›r. Makine

üreticisinin talimatlar› do¤rultusunda ayarlanmal›d›r. Çal›flmaya uzun

süre ara verme durumunda s›cakl›k, yap›flt›r›c›n›n yanmas›n› önlemek

için 150ºC-160ºC’ye düflürülmelidir. Ön eritme haznesi düzenli

aral›klarla temizlenmelidir. Tafl›y›c› plaka toz ve gresten ar›nm›fl olmal›d›r.

Tafl›y›c› plakan›n kenar s›cakl›¤› 18º-20ºC aras›nda olmal›d›r. Hava

ak›m› etkisinde olmamal›d›r. Kal›nl›¤› 4 mm’den büyük olan kenarlar,

aç›k kalma süresine uymak için daha uzun süre ›s›t›lmal›d›r. Tabakal›

ve masif ahflap levhalarda her zaman ön denemeler yap›lmas› önerilir.

Yap›flt›r›c› art›klar› sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Uygulama Alanlar›
‹ç mekanlarda kenar band› yap›flt›rma, üniversal kullan›labilir.

- Melamin reçinesi, Polyester, ABS, PVC kenarlar

- Masif ahflap ve ahflap kaplama kenarlar

- Sunta, Kontraplak, MDF levhalar

Sa¤l›k ve Emniyet
S›cak yap›flkanlar kullan›m s›ras›nda sa¤l›k sorunu yaratmaz. Fakat

yüksek ›s›da erimifl halde olduklar› için çal›fl›rken koruyucu gözlük ve

eldiven giyilmelidir. Erimifl malzemelerin deri ile temas etmesinden

kaç›n›lmal›d›r. Daha fazla bilgi için ürün MSDS (Malzeme Güvenlik

Formu)’ine baflvurunuz.

Önemli: STEIN K‹MYA yukar›da yaz›lan verileri belirli uygulamalar sonucu elde

etmifl olup, uygulama önerilerinin d›fl›na ç›k›lmas› halinde farkl› neticeler

al›nmas›ndan dolay› sorumluluk kabul etmez.

Düz Kenar Bantlama
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Stein Extra Holtmelt
Genel amaçl› holt melt yap›flt›r›c›...

Art No: 890 488 Stein Extra Holtmelt Amb./Ad.: 25 Kg/1 Adet • 1 çuval/1 Adet

Özellikleri
- %36 dolgu oranı

- Orta viskozite

- Yüksek yapıflma gücü ve ›s›ya dayan›m

- Tüm kenar bantlama ve softforming uygulamalar›nda çok iyi netice

Kullan›m fiartlar›
Tavsiye edilen çal›flma s›cakl›klar›
Uygulama s›cakl›¤›: 180ºC-200ºC

Eritme tank›nda: 170ºC-190ºC

Uygulama silindirinde: 190ºC-210ºC (20ºC üstünde)

Uygulama silindirinde: 190ºC-210ºC (20ºC alt›nda)

Uygulanacak miktar: 280-300 gr/m2

Malzeme ve ortam ›s›s›: >15ºC

Malzemedeki nem: %8-10

Depolama
Serin ve kuru yerde (5°-25°C) orijinal ambalaj›nda sakland›¤› takdirde

raf ömrü 3 y›ld›r.

Uygulama Alanlar›
- Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, Melamin, Poliester, PVC

ABS, HPL, PP

- Masif kenar ve softforming uygulamalarında kullanım

Yumuflama Noktas›

fiekil

Viskozite

Renk

Kat› Granül Halde

Teknik Veriler

Beyaz, Naturel, Siyah

110   3ºC+

200ºC’de 100.000 mPA-S    5.000+

Kullan›m fiartlar›
Tavsiye edilen çal›flma s›cakl›klar›
Eritme kazanında: 180ºC-200ºC

Uygulama silindirinde: 190ºC-200ºC

Malzeme ve ortam ›s›s›: >15ºC

Malzemedeki nem: %8-10

Uygulama hızı: 10-40 metre/dakika

Uygulanacak miktar: 200-220 gr/m2

Depolama
Serin ve kuru yerde (5°-25°C) orijinal ambalaj›nda sakland›¤› takdirde

raf ömrü 2 y›ld›r.

Uygulama Alanlar›
- Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, melamin, poliester, PVC

ABS, HPL, PP ve softforming

Stein A Plus Holtmelt
Genel amaçl› holt melt yap›flt›r›c›...

Art No: 890 483 Stein A Plus Holtmelt Amb./Ad.: 25 Kg/1 Adet • 1 çuval/1 Adet

Özellikleri
- %8 dolgu oranı

- Orta viskozite

- Isıya dayanım

Sa¤l›k ve Emniyet
S›cak yap›flkanlar kullan›m s›ras›nda sa¤l›k
sorunu yaratmaz, fakat yüksek ›s›da erimifl
halde olduklar› için çal›fl›rken koruyucu gözlük
ve eldiven giyilmelidir. Erimifl malzemelerin
deri ile temas etmesinden kaç›n›lmal›d›r.

Önemli: STEIN K‹MYA yukar›da yaz›lan verileri

belirli uygulamalar sonucu elde etmifl olup,

uygulama önerilerinin d›fl›na ç›k›lmas› halinde farkl›

neticeler al›nmas›ndan dolay› sorumluluk kabul

etmez.

Teknik Veriler

Viskozite Brookfield

Özellik De¤er Birim Test Metodu
+50.000   10000200ºCViskozite Brookfield +50.000   10000200ºC mPa s ASTM D4287

metoduna göreCap 2000+100 min-1 +70.000   10000183ºC mPa s

+90.000   10000168ºC mPa s

Yumuflama Noktas›
Ring&Ball

+105   2 ºC ASTM D36/DIN52011
metoduna göre

Isı Direnci 90 ºC
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Stein Boncuk Tutkal Granül
Genel amaçl› holt melt yap›flt›r›c›...

Art No: 890 430 Boncuk Tutkal Granül Amb./Ad.: 25 Kg/1 Adet • 1 çuval/1 Adet

Özellikleri
- %38 dolgu oranı, düflük- orta viskozite

- Yüksek yapıflma gücü ve yumuflama

- Sert ve orta h›zdaki makinelerde kullan›labilme

Kullan›m fiartlar›
Tavsiye edilen çal›flma s›cakl›klar›
Uygulama s›cakl›¤›: 180ºC-200ºC

Eritme tank›nda: 170ºC-190ºC

Uygulama silindirinde: 150ºC-160ºC

Uygulama silindirinde: 150ºC-170ºC

Uygulanacak miktar: 280-300 gr/cm2

Malzeme ve ortam ›s›s›: >15ºC

Malzemedeki nem: %8-10

Depolama
Serin ve kuru yerde (5°-25°C) orijinal ambalaj›nda sakland›¤› takdirde

raf ömrü 3 y›ld›r.

Uygulama Alanlar›
- 12-30m./dak aras› h›zlarda kenar bantlama

- Masif kenar uygulamalar›nda kullan›m

- Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, melamin, poliester, PVC

ABS, HPL, PP

Yumuflama Noktas›

fiekil

Viskozite

Renk

Kat› Granül Halde

Teknik Veriler

Beyaz, Naturel, Siyah, Kahverengi

105   3ºC+

200ºC’de 88.000 mPA-S   10.000+

Stein Boncuk Tutkal Naturel
Genel amaçl› holt melt yap›flt›r›c›...

Art No: 890 420 Boncuk Tutkal Naturel Amb./Ad.: ???
Art No: 890 420 1 Boncuk Tutkal Naturel Amb./Ad.: 25 Kg Po’et /1 Adet
Art No: 890 420 2 Boncuk Tutkal Naturel Amb./Ad.: Kova / 1 Adet

Özellikleri
- %50 dolgu oranı

- Orta viskozite

- Hızlı erime

- Tüm kenar bantlama uygulamalarında çok iyi netice

Kullan›m fiartlar›
Tavsiye edilen çal›flma s›cakl›klar›
Eritme tank›nda: 170ºC-190ºC
Uygulama aparatında: 190ºC-200ºC
Uygulanacak miktar: 180-250 gr/cm2
Malzeme ve ortam ›s›s›: >15ºC
Malzemedeki nem: %8-10
Uygulama hızı: 18-30 m/d

Depolama
Serin ve kuru yerde (5°-25°C) orijinal ambalaj›nda sakland›¤› takdirde

raf ömrü 1 y›ld›r.

Uygulama Alanlar›
- Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, Melamin, Poliester, PVC

ABS, HPL, PP

- Masif kenar ve softforming uygulamalarında kullanım
Yo¤unluk

Viskozite

Aç›k Zaman

Is› Direnci

Yumuflama Noktas›

fiekil

Renk

(20ºC): 1,30 g/cm3

1-3 sn

>90ºC

Naturel, Siyah, Kahverengi

Teknik Veriler

Kat› Granül Halde

105   3ºC+

200ºC’de ve 65.000   5.000 mPA-S+

Sa¤l›k ve Emniyet
S›cak yap›flkanlar kullan›m s›ras›nda sa¤l›k sorunu yaratmaz, fakat

yüksek ›s›da erimifl halde olduklar› için çal›fl›rken koruyucu gözlük ve

eldiven giyilmelidir. Erimifl malzemelerin deri ile temas etmesinden

kaç›n›lmal›d›r.

Önemli: STEIN K‹MYA yukar›da yaz›lan verileri belirli uygulamalar sonucu elde

etmifl olup, uygulama önerilerinin d›fl›na ç›k›lmas› halinde farkl› neticeler

al›nmas›ndan dolay› sorumluluk kabul etmez.
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Stein L Pervaz Montaj Holtmelt
Genel amaçl› holtmelt yap›flt›r›c›...

Art No: 890 473 Stein L Pervaz Montaj Holtmelt Amb./Ad.: 25 Kg/1 Adet • 1 çuval/1 Adet

Özellikleri
- %30 dolgu oranı

- Düflük viskozite

- Seri ve orta h›zdaki makinelerde kullanılabilme, çeflitli makinelere

uyumluluk

Kullan›m fiartlar›
Eritme tank›nda: 170ºC-190ºC

Uygulama aparat›nda: 160ºC-180ºC

Uygulanacak miktar: 180-250 gr/m2

Malzeme ve ortam ›s›s›: >15ºC

Malzemedeki nem: %8-10

Uygulama hızı: 18-24 m/d

Depolama
Serin ve kuru yerde (5°-25°C) orijinal ambalaj›nda sakland›¤› takdirde

raf ömrü 1 y›ld›r.

Uygulama Alanlar›
- Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, melamin, poliester, PVC

ABS, HPL, PP
Yo¤unluk

Viskozite

Aç›k Zaman

Is› Direnci

Yumuflama Noktas›

fiekil

Renk

(20ºC): 1,22 g/cm3

1-3 sn

>85ºC

Naturel, Siyah, Kahverengi

Teknik Veriler

Kat› Granül Halde

105   3ºC+

200ºC’de ve 55.000   5.000 mPA-S+

Stein L Pervaz Montaj Holtmelt
Genel amaçl› holtmelt yap›flt›r›c›...

Art No: 890 470 Stein L Pervaz Montaj Holtmelt Amb./Ad.: 25 Kg/1 Adet • 1 çuval/1 Adet

Özellikleri
- %30 dolgu oranı

- Düflük viskozite

- Seri ve orta h›zdaki makinelerde kullanılabilme, çeflitli makinelere

uyumluluk

Kullan›m fiartlar›
Tavsiye edilen çal›flma s›cakl›klar›
Eritme tank›nda: 170ºC-190ºC

Uygulama aparat›nda: 160ºC-180ºC

Uygulanacak miktar: 180-250 gr/m2

Malzeme ve ortam ›s›s›: >15ºC

Malzemedeki nem: %8-10

Uygulama hızı: 18-24 m/d

Depolama
Serin ve kuru yerde (5°-25°C) orijinal ambalaj›nda sakland›¤› takdirde

raf ömrü 1 y›ld›r.

Uygulama Alanlar›
- Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, melamin,poliester,

PVC ABS, HPL, PP

Sa¤l›k ve Emniyet
S›cak yap›flkanlar kullan›m s›ras›nda sa¤l›k sorunu yaratmaz, fakat

yüksek ›s›da erimifl halde olduklar› için çal›fl›rken koruyucu gözlük ve

eldiven giyilmelidir. Erimifl malzemelerin deri ile temas etmesinden

kaç›n›lmal›d›r.

Önemli: STEIN K‹MYA yukar›da yaz›lan verileri belirli uygulamalar sonucu elde

etmifl olup, uygulama önerilerinin d›fl›na ç›k›lmas› halinde farkl› neticeler

al›nmas›ndan dolay› sorumluluk kabul etmez.

Yo¤unluk

Viskozite

Aç›k Zaman

Is› Direnci

Yumuflama Noktas›

fiekil

Renk

(20ºC): 1,22 g/cm3

1-3 sn

>85ºC

Naturel, Siyah, Kahverengi

Teknik Veriler

Kat› Granül Halde

105   3ºC+

200ºC’de ve 55.000   5.000 mPA-S+
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Stein Profil Sarma ‹çin Poliolefin Bazl› Holtmelt
Genel amaçl› holtmelt yap›flt›r›c›...

Art No: 890 407 Stein Profil Sarma ‹çin Poliolefin Bazl› Holtmelt Amb./Ad.: 25 Kg/1 Adet • 1 çuval/1 Adet

Özellikleri
- %50 dolgu oranı
- Orta viskozite
- H›zl› erime
- Tüm kenar bantlama uygulamalar›nda çok iyi netice

Kullan›m fiartlar›
Tavsiye edilen çal›flma s›cakl›klar›
Eritme tank›nda: 190ºC-220ºC

Uygulama aparat›nda: 160ºC-200ºC

Uygulanacak miktar: 120-200 gr/m2

Malzeme ve ortam ›s›s›: >15ºC

Malzemedeki nem: %8-10

Uygulama hızı: 18-30 m/d

Depolama
Serin ve kuru yerde (5°-25°C) orijinal ambalaj›nda sakland›¤› takdirde

raf ömrü 1 y›ld›r.

Uygulama Alanlar›
- Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, melamin, poliester, PVC

ABS, HPL, PP

- Masif kenar ve softforming uygulamalar›nda kullan›m

Sa¤l›k ve Emniyet
S›cak yap›flkanlar kullan›m s›ras›nda sa¤l›k sorunu yaratmaz, fakat

yüksek ›s›da erimifl halde olduklar› için çal›fl›rken koruyucu gözlük ve

eldiven giyilmelidir. Erimifl malzemelerin deri ile temas etmesinden

kaç›n›lmal›d›r.

Yo¤unluk

Viskozite

Aç›k Zaman

Is› Direnci

Yumuflama Noktas›

fiekil

Renk

(20ºC): 1,22 g/cm3

1-3 sn

>85ºC

Naturel, Siyah, Kahverengi

Teknik Veriler

Kat› Granül Halde

105   3ºC+

200ºC’de ve 55.000   5.000 mPA-S+

Stein Profil Sarma ‹çin Eva Bazl› Holtmelt
Genel amaçl› holtmelt yap›flt›r›c›...

Art No: 890 400 Stein Profil Sarma ‹çin Eva Bazl› Holtmelt Amb./Ad.: 25 Kg/1 Adet • 1 çuval/1 Adet

Özellikleri
- %10 dolgu oranı

- Düflük viskozite

- H›zl› erime ve yüksek beslenme h›z›

- ‹yi ›slatma ve yap›flma, düflük sarfiyat

Kullan›m fiartlar›
Tavsiye edilen çal›flma s›cakl›klar›
Eritme tank›nda: 170ºC-200ºC

Uygulama aparat›nda: 170ºC-190ºC

Uygulanacak miktar: 80-150 gr/m2 (Sunta ile)

Uygulanacak miktar: 80-150 gr/m2 (Mdf ile)

Malzeme ve ortam ›s›s›: >15ºC

Malzemedeki nem: %8-10

Uygulama hızı: 18-30 m/d

Depolama
Serin ve kuru yerde (5°-25°C) orijinal ambalaj›nda sakland›¤› takdirde

raf ömrü 1 y›ld›r.

Uygulama Alanlar›
- Mdf, masif veya suntadan mamul profillerin ka¤›t veya folyo,

do¤al ahflap ve PP (Polipropilen) ile kaplanmas›

Yo¤unluk

Viskozite

Aç›k Zaman

Is› Direnci

Yumuflama Noktas›

fiekil

Renk

(20ºC): 0,90 g/cm3

Uzun

>85ºC

Naturel

Teknik Veriler

Kat› Granül Halde

95   3ºC+

200ºC’de ve 110.000   5.000 mPA-S+

Önemli: STEIN K‹MYA yukar›da yaz›lan verileri belirli uygulamalar sonucu elde

etmifl olup, uygulama önerilerinin d›fl›na ç›k›lmas› halinde farkl› neticeler

al›nmas›ndan dolay› sorumluluk kabul etmez.
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Stein Kenar Bantlama ‹çin Yüksek Kalite Eva Bazl› Holtmelt
Genel amaçl› holtmelt yap›flt›r›c›...

Art No: 890 480 Stein Kenar Bantlama ‹çin Yüksek Kalite Eva Bazl› Holtmelt Amb./Ad.: 25 Kg/1 Adet • 1 çuval/1 Adet

Özellikleri
- Dolgusuz

- Orta viskozite

- Kenar bantlama ve softforming uygulamalar›nda iyi netice

- ‹yi yap›flma gücü, ›s› dayan›m›

Kullan›m fiartlar›
Tavsiye edilen çal›flma s›cakl›klar›
Eritme tank›nda: 160ºC-190ºC

Uygulama aparat›nda: 160ºC-180ºC

Uygulanacak miktar: 150-250 gr/m2

Malzeme ve ortam ›s›s›: >15ºC

Malzemedeki nem: %8-10

Uygulama hızı: 18-30 m/d

Depolama
Serin ve kuru yerde (5°-25°C) orijinal ambalaj›nda sakland›¤› takdirde

raf ömrü 1 y›ld›r.

Uygulama Alanlar›
- Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, melamin, poliester,

PVC ABS, HPL, PP

- Masif kenar ve softforming uygulamalar›nda kullan›m
Yo¤unluk

Viskozite

Aç›k Zaman

Is› Direnci

Yumuflama Noktas›

fiekil

Renk

(20ºC): 0,90 g/cm3

3-4 sn

>105ºC

Sarı transparan

Teknik Veriler

Kat› Granül Halde

106   3ºC+

200ºC’de ve 40.000   5.000 mPA-S+

Stein Dolgusuz Kenar Bantlama ‹çin Eva Bazl› Holtmelt
Genel amaçl› holtmelt yap›flt›r›c›...

Art No: 890 426 Stein Dolgusuz Kenar Bantlama ‹çin Eva Bazl› Holtmelt Amb./Ad.: 25 Kg/1 Adet • 1 çuval/1 Adet

Özellikleri
- Dolgusuz, orta viskozite

- Yüksek yap›flma gücü, ›s› dayan›m›

Kullan›m fiartlar›
Tavsiye edilen çal›flma s›cakl›klar›
Eritme tank›nda: 190ºC-210ºC

Uygulama aparat›nda: 180ºC-200ºC

Uygulanacak miktar: 180-250 gr/m2

Malzeme ve ortam ›s›s›: >15ºC

Malzemedeki nem: %8-10

Uygulama hızı: 18-30 m/d

Depolama
Serin ve kuru yerde (5°-25°C) orijinal ambalaj›nda sakland›¤› takdirde

raf ömrü 1 y›ld›r.

Uygulama Alanlar›
- Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, melamin, poliester, PVC

ABS, HPL, PP

- Masif kenar ve softforming uygulamalar›nda kullan›m

Sa¤l›k ve Emniyet
S›cak yap›flkanlar kullan›m s›ras›nda sa¤l›k sorunu yaratmaz, fakat

yüksek ›s›da erimifl halde olduklar› için çal›fl›rken koruyucu gözlük ve

eldiven giyilmelidir. Erimifl malzemelerin deri ile temas etmesinden

kaç›n›lmal›d›r.

Önemli: STEIN K‹MYA yukar›da yaz›lan verileri belirli uygulamalar sonucu elde

etmifl olup, uygulama önerilerinin d›fl›na ç›k›lmas› halinde farkl› neticeler

al›nmas›ndan dolay› sorumluluk kabul etmez.

Yo¤unluk

Viskozite

Aç›k Zaman

Is› Direnci

Yumuflama Noktas›

fiekil

Renk

(20ºC): 0,90 g/cm3

1-3 sn

>100ºC

Naturel

Teknik Veriler

Kat› Granül Halde

112   3ºC+

200ºC’de ve 40.000   5.000 mPA-S+



Uygulama fiekli
Uygulanacak yüzeyler kuru ve temiz olmal›, toz, kir ve ya¤dan

ar›nd›r›lmal›d›r. Uygulanacak yerin her iki taraf›n› bantlay›n›z. Kartuflun

ucunu kesiniz ve tabancaya yerlefltiriniz. Kanülün ucunu keserek

kartufla tak›n›z. Masti¤i s›k›n›z. Uygulamadan sonra masti¤i suyla

düzgünlefltiriniz ve bantlar› ç›kart›n›z. Uygulamadan sonra 24 saat

sudan koruyunuz.

Art No: 890 510 Hacim: 310mL Amb./Ad.: 25

Stein Silikonize Supermastic
Esnek ba¤lant› elemanlar›nda çok amaçl› uygulanabilir silikonize mastik...

Özellikleri
- Tek komponentlidir.

- Esnek, antibakteriyel silikonize mastiktir.

- Akvaryum harici bütün uygulamalarda kullan›labilir.

Avantajlar›
- Kolayca uygulan›r.

- Üzeri boyanabilir.

- Kolayca düzeltilebilir ve pürüzsüz hale getirilebilir.

- Kürlefltikten sonra su geçirmez bir tabaka oluflturur.

- Kürlefltikten sonra esnekli¤ini çok uzun süre korur.

- Havaya ve suya karfl› iyi dayan›kl›l›k sa¤lar.

Uygulama Alanlar›
PVC, alüminyum ve ahflap panel montaj›nda, kap›/pencere

çerçeveleriyle duvar aras›ndaki birleflim yerlerinde, lavabo, banyo

küveti, dolaplar, fayanslar ve seramiklerde, duvar, ahflap, s›va,

alüminyum, tu¤la ve beton çatlaklar›nda kullan›l›r.
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Hammadde

Viskozite

Tutma Bafllang›c›

Bask› Gücü

Özgül A¤›rl›k

Kabuk Ba¤lama Süresi

Tam Kapasiteye Ulaflma

Çekme Kesme Mukavemeti

Uygulama Is›s›

Teknik Veriler
Poliüretan

Orta viskoz, pasta k›vam›nda (+20ºC)

Yaklafl›k 15 dk.

10 kp/cm3

1.52 gr/cm3 (+20ºC’de EN 512’ye göre)

Kuru zeminde: Yaklafl›k 10 dk
Nemli zeminde: Yaklafl›k 5 dk

Yaklafl›k 24 saat

Ahflap/Ahflap 10,0 mm2, EN 204’e göre
Ahflap/Ahflap 9,6 mm2, EN 204’e göre

+7ºC ile +30ºC aras›

Alu./Alu. 14,5 N/mm2, +20ºC’de DIN 53254’e göre
Alu./Alu. 9,2 N/mm2, -20ºC’de DIN 53254’e göre

Art No: 890 651 1 (Siyah) Hacim: 310mL Amb./Ad.: 24
Art No: 890 651 2 (Beyaz) Hacim: 310mL Amb./Ad.: 24
Art No: 890 651 3 (Gri) Hacim: 310mL Amb./Ad.: 24

Stein Yap›flt›r›c› S›zd›rmaz
Zor flartlara dayan›kl›, poliüretan bazl›, tek komponentli, k›sa sürede kabuk
ba¤layan ve h›zl› kuruyan yap›flt›r›c› s›zd›rmaz...

Uygulama fiekli
Yap›flt›r›lacak olan yüzeyler tozsuz ve ya¤s›z olmal› ve önceden

z›mparalanmal›d›r. Yap›flt›r›c› tek tarafl› olarak fitiller halinde veya spatula

ile yay›larak uygulan›r. Kabuk ba¤lama süresi, nemlendirmeden itibaren

5 dakikad›r. Bu süre dolmadan iki yüzey birbirine yap›flt›r›lmal› ve parçalar

15 dakika boyunca preslenmelidir. Daha genifl alanl› yap›flt›rmalarda

bu süre uzayabilir. Kuruma s›ras›nda köpürme oran› çok düflüktür.

Özellikleri
- Ayn› anda hem yap›flt›rma hemde s›zd›rmazl›k özelli¤i vard›r.

- Primer kullanmadan da birçok yüzeyde çok iyi tutunma sa¤lar.

- Yap›flt›r›lan parçalardaki hareket ve esnemeleri dengeler.

- Kimyasal maddelere karfl› dayan›kl›l›¤› yüksektir.

- Metal korozyonu önler.

- Silikonsuzdur.

Avantajlar›
- Ayn› veya farkl› özellikteki malzemelerin birbirleriyle yap›flt›r›lmas›n›

sa¤lar.

- Suya, inceltilmifl asitlere ve alkolik maddelere karfl› çok dayan›kl›d›r.

- Kaplamas›z metallerde de kullan›labilir.

- Çok sa¤lam flekilde yap›flt›r›r.

- Üzeri z›mparalanabilir, boyanabilir.

- Yaklafl›k +110ºC’ye kadar ›s›ya dayan›kl›d›r.

- Hava flartlar›na karfl› dayan›kl›d›r.

- Stropar köpüklerle uyumludur.

- Çözücü madde içermez.

- Kokusuzdur.

Uygulama Alanlar›
Merdiven basamaklar›, kap› pervazlar›, korkuluklar, süpürgelikler, tafl

ve mermer iflleri, metal do¤ramalar, pencere mermerleri, laminat

dekorasyonlar, genel tamir ve montaj iflleri, ahflap, metal, sert PVC,

beton, tafl, Corian, seramik, katmanl› malzemeler ile fenol reçine ve

poliüretan bazl› sert köpükleri yap›flt›r›r.

Art No: 890 652 1 (Siyah) Hacim: 600mL Amb./Ad.: 30
Art No: 890 652 2 (Beyaz) Hacim: 600mL Amb./Ad.: 30
Art No: 890 652 3 (Gri) Hacim: 600mL Amb./Ad.: 30
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1. Yüzeyin temizlenmesi
Yüzey temiz, kuru malzeme tafl›yabilir ve tozdan ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r. Olas› at›klar örne¤in ya¤, pas veya su

malzeme üzerinden temizlenmelidir. ‹stisnalar ürün güvenlik raporunda kaydedilmifltir.

2. 3 Noktadan kaynamay› önleme
Bir yal›t›m malzemesi kullan›ld›¤› noktalarda yaln›zca 2 yönden malzemeye temas etmelidir. 2’den fazla yöne

temas etmesi durumunda yal›t›m malzemesinde y›rt›lmalara neden olabilir. Böylece yal›t›m malzemesi görevini

tam olarak yerine getiremez. Bu durumu önlemek için malzemenin arkas›na PE Derz dolgusu kullan›labilirsiniz.

3. Derzlerin boyutland›r›lmas›
Derzin derinli¤i geniflli¤inin yar›s› kadar olmal›d›r. Dar derslerde ise derinlik en az 6 mm olmal›d›r. Derzin derinli¤inin

s›n›rland›r›lmas›nda ise yine PE-Derz dolgu malzemesi kullan›lmal›d›r.

4. Astar
Belirli yüzeylerde s›zd›rmaz malzemelerin yeterince iyi flekilde bulunabilmesi için astar ifllemi gerekmektedir.

5. Yal›t›m malzemelerin kullan›m›
Yal›t›m malzemesi ile örgülü bir dokunun oluflturulmas› ve çekerek ç›kart›lmas›yla görsel olarak temiz ve düzgün

bir yüzey elde edilmektedir. Önemli olan do¤ru yal›t›m malzemesinin seçilmesidir.

6. Astar uyumu
Astara uyumlu malzemeler astar ifllemi sonras›nda iyi bir tutunma özelli¤i ve uyum gösteren malzemelerdir.

Malzemenin tam uyumu ve iyi bir tutunma için astar malzemeyi tamamen kaplam›fl olmal›d›r.

7. Üzeri boyanabilirlik
Üzeri boyanabilir, yal›t›m malzemeli daha sonra üzeri boyanabilen ve malzemeyle uyumlu yal›t›m malzemeleridir.

Yal›t›m malzemesi bunun için tamamen kurumufl olmal›d›r. Esneme yapabilecek derzler y›rt›lma olas›l›klar›n› göz

önünde bulundurarak boyanmamal›d›r.

S›zd›rmazlar›n Genel Kullanma Talimatlar›
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Art No: 890 715 Hacim: 310mL Amb./Ad.: 25

Stein Köfle Aç› Yap›flt›r›c›
Tüm alüminyum köfle birleflimlerinde üstün yap›flt›rma ve s›zd›rmazl›k sa¤lar.

Uygulama fiekli
Profilin içine yerlefltirildi¤inde takozun üzerine

sürmek suretiyle uygulan›r.

Özellikleri
- Yüksek yap›flt›rma gücüne sahiptir.

- H›zl› kurur (12 dakika +20ºC, %50 nemde)

- Yüksek lehimleme gücü vard›r.

- Solventsizdir.

- Kokusuzdur.

- Sert, esnek boflluk yap›flt›r›c›s›d›r.

- Üstü z›mparalanabilir ve boyanabilir.

- Hava flartlar›na dayan›kl›d›r.

- Is›ya dayan›kl›d›r. (+110ºC)

Avantajlar›
- Farkl› malzemelerin yüzeyinde kullan›ma uygundur.

- Kolay kullan›ma sahiptir.

Uygulama Alanlar›
Alüminyum çerçeve ve kap› konstrüksiyonlar›nda,

metal çerçeve ve kap›, ahflap konstrüksiyonlarda,

reklam kasa, ›s› ve ses izolasyon, bahçe ve balkon

kapama profil bileflimlerinde kullan›ma uygundur.

Art No: 890 750 Hacim: 850mL Amb./Ad.: 12

Stein Montaj Köpü¤ü
Tek bileflenli yüksek kaliteli montaj ve dolgu köpü¤ü...

Avantajlar›
- Yüzey ve çevre ›s›lar› -5ºC’ye kadar düflmesine ra¤men çal›flma

imkan› sunar.

- Gürültüyü asgariye indirir.

- Is›nmada %9 oran›nda yak›t ve enerji tasarrufu sa¤lar.

- ‹nce hücreli, eflde¤er da¤›l›ml› köpük yap›s›na sahiptir.

Özellikleri
- Is› iletkenli¤i vard›r.

- Ses izolasyonu vard›r.

- Hava ve su buharı geçirgenli¤i vard›r.

- Enerji tasarrufu sa¤lar.

- Mükemmel yap›flt›rma özelli¤i vard›r.

- H›zl› boflalma özelli¤i vard›r.

- Eskimeye karfl› dayan›kl›d›r.

- S›zd›rmazd›r. ‹zole eder, yap›flt›r›r ve doldurur.
Uygulama fiekli
Yüzey temiz, s›k›, tozdan ve ya¤dan

ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r. Kutuyu kullanmadan

önce yaklafl›k 20 kere kuvvetlice çalkalay›n›z.

Birden fazla kat s›k›lacaksa her kat aras›nda

tekrar bu ifllem tekrarlanmal›d›r. Çal›flma

ortam› iyice havaland›r›lmal›d›r.

Uygulama Alanlar›
Kap› ve pencere kenarlar›nda, boru tesisatlar›n›n duvar boflluklar›nda,

duvar ba¤lant›lar›nda ve derzlerinde kullanılır. Yüksek kaliteli dolgu,

s›zd›rmazl›k ve izolasyon için uygundur.

Uyar›: Beton, tafl, sert PVC, metal ve ahflap yap› malzemelerinde rahatl›kla

tutunur. Polietilen, silikon, teflon ve ya¤l› yüzeylerde tutunamaz. Kal›p ay›r›c›

maddelere yap›flmaz, kurumufl köpük sa¤l›¤a zararl› de¤ildir.

Dikkat: Henüz kurumam›fl köpük kal›nt›lar› (STEIN AST) 851 131 2 ile

temizleyebilirsiniz. Kuruduktan sonra ancak mekanik olarak temizlenebilir.
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Önemli Uyar›: Uygulama yapmadan önce mutlaka kutu üzerindeki uyar›lar› okuyun. Montaj köpü¤ü, yan›c› katk› maddeleri içerir. Bu yüzden yaln›zca iyi
havaland›r›lan yerlerde kullan›lmalıdır. Yanma tehlikesi olan yerlerden (örn. aç›k atefl, elektrikli aletler, elektrostatik yüklenmeler) uzak tutulup ve çal›flma s›ras›nda
sigara içilmemelidir. Özellikle birden fazla kutunun birarada kullan›ld›¤› ortamlarda patlay›c› veya sa¤l›¤a zarar verebilecek gaz kar›fl›mlar› oluflabilir.

* ‹deal uygulama flartlar›nda (20 mm tabaka çap›)

Hammadde

PU Tart›m›

Hücre Yap›s›*

Kesilebilirlik*

Kaba Yo¤unluk (hacim a¤›rl›¤›)

Kabuk Ba¤lama Süresi

Yap›flma*

Uygulama S›cakl›¤› (kutu ve zemin)

Teknik Veriler

Tam Sertleflme*

Çekme Dayan›kl›l›¤› (DIN 53455)

Tabakalar›n Birbirinden Ayr›lma Muk. (DIN 53422)

Kopma Gerilmesi (DIN 53455)

Suyla sertleflen poliüretan polimeri

715 gram = 37 litre verim (RG 19)

Orta ince, ço¤unlukla kapal› hücreli

Yaklafl›k 20 dak. sonra

Yaklafl›k 8 dak. sonra

+5ºC’den +25ºC’ye kadar

37-45 kg/m3’e kadar

6-8 saat sonra

16 saat sonra

18 N/cm

%30

8 N/cm2

%10’luk S›k›flt›rmada Bas›nç Gerilimi (DIN 53421)

Bünyesine Su Alma (DIN 53482)

Is› ‹letkenli¤iSonradan Köpük Oluflturma

Is› Dayan›kl›l›¤›

Dayan›kl›l›k

UV Ifl›nlar›na Dayan›kl›l›k

Depolama Süresi

Renk

Mekanik Özellikleri

5 N/cm2

Vol. %0.3

25-30 mW/mKYaklafl›k %120-150

-40ºC’den +100ºC’ye kadar. Anl›k -40ºC’den +130ºC’ye kadar

Eskimeye, s›cak, so¤uk birçok kimyasala, y›pranmaya ve haflerelere karfl›

Yok

20ºC’nin alt›ndaki s›cakl›klarda 9 aya kadar

Aç›k sar› / beyaz

Esnek / yar› sert

+15ºC’den +25ºC’ye kadar, %60 nem oran›nda. Zemin mutlaka ›slat›lmal›d›r.‹deal Uygulama fiartlar›

Art No: 890 805 1 Hacim: 600mL Amb./Ad.: 24

Stein Deniz Tutkal›
Tek komponentli, havan›n nemiyle sertleflen, poliüretan yap›flt›r›c›...

Avantajlar›
- Yüksek mukavemete sahiptir.

- Uygulamadan 24 saat sonra su ve deniz suyu geçirmez.

- H›zl› kürleflir.

- Dolgu amaçl› kullan›labilir.

- Pres süresi 20ºC, oda s›cakl›¤›nda 2 saattir.

Özellikleri
- Tek komponentlidir.

- Hava flartlar›na ve donmaya dayan›kl›d›r.

- Boflluk doldurucudur.

- Birkaç dakikada düzeltme imkan› sa¤lar.

Uygulama Alanlar›
Ahflap malzemelerin, polistren köpü¤ün, akustik

 plakalar›n, mesif, alüminyum, lambrilerin, merdiven

profillerinin, kap› kenar pervazlar›n›n, formika vb.

malzemelerin birbirlerine ve beton gibi emici

yüzeylere, metale yap›flt›r›lmas›nda, mobilya

imalat›nda ve tekne yap›m›nda kullan›l›r.

Uygulama fiekli
Uygulanacak yüzeyler mutlaka temiz olmal›, toz, kir, pas ve ya¤dan

ar›nd›r›lmal›d›r. Yap›flt›r›c› ince bir film halinde diflli tarak veya spatula

ile bir veya iki yüzeye sürülmeli, parçalar 10 dakika içerisinde yap›flt›r›lmal›

ve preslenmelidir. Pres süresi yap›flt›r›lacak malzemenin emicili¤ine

ve hava flartlar›na ba¤l›d›r.
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Hammadde

Viskozite

Tutma Bafllang›c›

Özgül A¤›rl›k

Kabuk Ba¤lama Süresi

Bask› Gücü

Poliüretan

Yaklafl›k 15 dk. (+20ºC’de 150-200 g/cm3

1,52 g/cm3 (+20ºC’de EN 512’ye göre)

10 kp/cm3

Teknik Veriler

Tam Kapasiteye Ulaflma

Çekme Kesme
Mukavemeti

Depolama Özelli¤i

uygulama miktar›nda)

Yaklafl›k 24 saat (+20ºC’de 2,5 mm)

Ahflap/ahflap 10,0 mm2 EN 204’e göre

Ahflap/ahflap 9,6 mm2 EN 204’e göre

Alu./Alu. 14,5 N/mm2 +20ºC’de DIN 53254’e göre

Orta viskoz, pasta k›vam›nda (+20ºC’de)

Kuru zeminde: Yaklafl›k 10 dk.

(+20ºC ›s› ve %60 hava neminde)

Nemli zeminde: Yaklafl›k 5 dk.

Uygulama Is›s› +7ºC ile 30ºC aras›

Alu./Alu. 9,2 N/mm2 +20ºC’de DIN 53254’e göre

Art No: 890 810 Hacim: 525mL Amb./Ad.: 24

Stein Polyurethane Adhesive
‹ç ve d›fl mekanlarda h›zl› ve yüksek mukavemetli yap›flt›rmalar için montaj yap›flt›r›c›s›...

Uygulama fiekli
Yap›flt›r›lacak olan yüzeyler tozsuz ve ya¤s›z olmal›d›r. Yüzeyler çok

kaygan oldu¤u takdirde, bunlar önceden z›mparalanmal›d›r. Tek tarafl›

olarak, fitiller halinde veya spatula ile yay›larak uygulan›r. Her iki yüzeyinde

emici olmamas› durumunda, yap›flt›r›c›y› hafifçe nemlendirerek tam bir

sertleflme sa¤lanabilir. Kabuk ba¤lama süresi nemlendirmeden itibaren

5 dakikad›r. Bu süre dolmadan iki yüzeyi birbirine yap›flt›r›n. Yüzeyleri

tam olarak oturan parçalar›n yaklafl›k 15 dakika boyunca 10 kp/cm2

gücünde preslenmesi yeterlidir. Daha genifl alanl› yap›flt›rmalarda bu

süre uzayabilir. Uygulama miktar› malzemeye göre 150 ile 200 gr/m2

aras›nda de¤iflir. Kuruma s›ras›nda köpürme oran› çok düflüktür.

Özellikleri
- Hava flartlar›na ve eskimeye dayan›kl›d›r.

- Silikon ve çözücü içermez.

- Üzeri boyanabilir.

- Yap›flt›rma gücü ve dayan›kl›l›¤› son derece yüksektir.

- Farkl› malzemelerde de tutunabilir.

- Kokusuzdur.

- Stropor köpüklerle uyumludur.

- Deniz tutkal›ndan çok daha k›sa zamanda kurur.

- Kabarma özelli¤i çok düflüktür.

Avantajlar›
- Sa¤lam flekilde yap›flt›r›r. Genleflme özelli¤i düflük, kat› elastik bir

yap›flt›r›c› maddedir.

- ‹fllem süresi k›sad›r.15 dakika sonra s›k› flekilde tutmaya bafllar.

Çok iyi tutunma özelli¤i sa¤lar.

Uygulama Alanlar›
Merdiven basamaklar›, kap› pervazlar›, korkuluklar, süpürgelikler, tafl

ve mermer iflleri, metal do¤ramalar, pencere mermerleri, laminat

dekorasyonlar, genel tamir ve montaj iflleri, ahflap, metal, sert PVC,

beton, tafl, seramik, katmanl› malzemeler ile fenol reçine ve poliüretan

bazl› sert köpükleri yap›flt›r›r.
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Stein Polyurethane Adhesive
‹ç ve d›fl mekanlarda h›zl› ve yüksek mukavemetli yap›flt›rmalar için montaj yap›flt›r›c›s›...

Art No: 890 820 Hacim: 310mL Amb./Ad.: 12

Uygulama fiekli
Zemin temiz, tafl›y›c› özellikli ve ya¤s›z olmal›d›r. Yap›flt›r›lacak yüzeylere

20-40 cm aral›kl› olarak yatay veya dikey dalgal› fleritler halinde

sürülmelidir. Hemen arkas›ndan parçalar s›k› bir flekilde preslenmelidir.

Çok emici olan yüzeyler, önceden köpük astar malzemesi ile

astarlanmal›d›r. Parçalardan en az biri emici özellikte olmal›d›r.

Özellikleri
- Hava flartlar›na ve eskimeye dayan›kl›d›r.

- Dayan›kl›l›¤› son derece yüksektir.

- Silikon ve çözücü içermez.

- Üzeri boyanabilir.

- Yap›flt›rma gücü yüksektir.

- Farkl› malzemelerde de tutunabilir.

- H›zl› kurur.

- Kokusuzdur.

- Stropor köpüklerle uyumludur.

Avantajlar›
- Sa¤lam flekilde yap›flt›r›r. Genleflme özelli¤i düflük, kat›-elastik bir

yap›flt›r›c› maddedir.

- ‹fllem süresi k›sad›r. 15 dakika sonra s›k› flekilde tutmaya bafllar.

Çok iyi tutunma özelli¤i sa¤lar.

Uygulama Alanlar›
Ahflap ve ahflap ürünleri, stropor köpük, çelik, alüminyum, PVC,

poliüretan ve PVC bazl› sert köpükler, alç›, alç›pan, mineral dokulu

levhalar, duvar malzemeleri, beton, s›va çeflitleri gibi çeflitli malzemeleri

yap›flt›r›r. Süpürgelikler, paneller, izolasyon ve dekor levhalar›, duvar

giydirmeleri, kap› eflikleri, ahflap profiller, dekor profilleri vs. yap›flt›rmada

kullan›l›r.

Hammadde

Yo¤unluk

Tam Sertli¤e Ulaflma

Renk

Kal›c›l›k Özelli¤i

Is›ya Dayan›kl›l›k

Akrilik dispersiyon

Yaklafl›k %75 DIN 53189

Aç›k bej

3 ay

Teknik Veriler

Uygulama Is›s›

Depolama Ömrü

+5ºC ile +40ºC aras›

-25ºC ile +80ºC aras›

En uygun flartlar sa¤land›¤›nda 12 ay

Yak. 1,34 g/cm3 DIN 53217, Bölüm 2

Yak. 3 dk.

Kabuk Ba¤lama Süresi < 1,5 mm / 24 saat

Kuruma Yaklafl›k 24 saat sonra

Kat› Madde Oran›
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Uygulama Alanlar›
Mobilya imalat›, mutfak imalat› ve

kurulumu, iç dekorasyon, kornifl ve

profil köfleleri, resim çerçeveleri, genel

ahflap uygulamalar› için uygundur.

Kimyasal Baz

Kuruma Sonras› Renk

Dokunma/Sertlik

Depolama

Dayan›kl›l›k

Nihai Sertlik

Yap›flt›r›c›: Üretanakrilat

fieffaf

Yaklafl›k 20 saniye sonra

Oda s›cakl›¤›nda 12 ay

Aktivatör: Monomeres Metakrillat

Teknik Veriler

-55ºC’ten +120ºC’ye kadar

Yak. 12 saat sonra/23ºC’de ve %55 nemde

Art No: 890 850 1 (5 dk) Hacim: 50mL Amb./Ad.: 12
Art No: 890 850 2 (30 dk) Hacim: 50mL Amb./Ad.: 12

Stein Cam-Metal Yap›flt›r›c›
Cam ve metallerin sorunsuz yap›flt›r›lmas› için kesin çözüm...

Uygulama fiekli
Yap›flt›r›lacak yüzeyleri iyice temizleyip ve kurulay›nız. Yap›flt›r›c›y› metal

yüzeye sürünüz. Metal yüzeyi yaklafl›k 20 sn. cam yüzeye bast›r›n›z.

Yap›flt›rma ifllemin dayan›kl›l›¤› 15-20 dakika sonra çekme kuvvetinin

yar›s›na ulafl›r.

Özellikleri
- Kolay kullan›m sa¤lar.

- Darbeye ve titreflime karfl› dayan›kl›d›r.

- Kimyasal maddelere karfl› dayan›kl›d›r.

- Çözücü maddeler içermez.

Avantajlar›
- H›zl› yap›flt›rma gücü sayesinde h›zl› ve emniyetli montaj sa¤lar.

- Metal ve cam yap›flt›rmas› için idealdir.

- ‹nce asitler ve lavgalar, su ve alkole dayan›kl›d›r.

Uygulama Alanlar›
Otomobilin dikiz aynas›, cam yüzeylerdeki metal ve kaplamalar, ya¤mur

sensörleri veya mobilyalar› cam ve metal ba¤lant›lar›.

Uyar›: Bu ifllemler kesinlikle yo¤un günefl ›s›s› alt›nda veya s›cak yüzeylerde

uygulanmamal›d›r. Yap›flt›r›lacak yerler pürüzsüz olmal›d›r. Yap›flt›r›c›n›n boflluk

doldurma özelli¤i yoktur.

Art No: 890 860 1 50mL Yap. - 200mL Sprey Amb./Ad.: 48
Art No: 890 860 2 100mL Yap. - 400mL Sprey Amb./Ad.: 40

Stein Montaj Kit
Aktivatörlü hızlı yap›flt›r›c›...

Özellikleri
- Ahflap, MDF, lastik ve baz› plastik türlerinin h›zl› ve sa¤lam

flekilde yap›flt›r›lmas›nda kullan›l›r.

- Yaln›zca 10 saniyelik bir ifllem sonucunda güçlü, kal›c› ve

temiz yap›flt›rma sa¤lar.

- Aktivitör, yap›flt›r›c›n›n kurumas›n› h›zland›r›r.

Avantajlar›
- Anl›k donma ve güçlü yap›flt›rma özelli¤i sayesinde h›zl› ve pratik

ifllem yapmay› sa¤lar.

Uygulama fiekli
Yüzeylerden bir tanesine aktivatörü s›k›n.

K›sa bir süre havaland›r›n. Di¤er yüzeye

yap›flt›r›c›y› sürün. Parçalar› birlefltirerek

10 saniye kadar tutun.
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Avantajlar›
- Yüksek derecede emniyetlidir.

- Afl›nmaya karfl› dayan›kl›d›r.

- Polikarbonat cama uygundur.

- Kolay düzlefltirilebilir.

- Yüzeyde yap›flma yapmaz.

- Sürekli olarak elastik kal›r.

- Çabuk kabuk ba¤lar ve kurur.

- Neredeyse iplik b›rakmaz.

Art No: 890 915 1 (Siyah) Hacim: 310mL Amb./Ad.: 25
Art No: 890 915 2 (Gri) Hacim: 310mL Amb./Ad.: 25
Art No: 890 915 3 (Beyaz) Hacim: 310mL Amb./Ad.: 25
Art No: 890 915 4 (fieffaf) Hacim: 310mL Amb./Ad.: 25

Stein Nötr Cephe-‹nflaat ve Ayna Silikonu
Yüksek kalitede, üstün tutunma özelli¤ine sahip, çok yönlü olarak iç ve d›fl mekanlarda kullan›labilen nötr silikon...

Hammadde

Kabuk Ba¤lama Süresi

Is› Dayan›kl›l›¤›

Üzeri Boyanabilirlik

Azami Hareket

Kuruma H›z›

Çal›flma S›cakl›¤›

F›rça ‹le Sürülebilirlik

Shore-A Sertli¤i

Nötr bazl› silikon primer

23ºC’de ve %50 nem oran›nda yak. 8 dk.

-40ºC’den +150ºC’ye kadar

Hay›r

Bofllu¤un %25’i kadar

+5ºC’den +40ºC’ye kadar

Yaklafl›k 17

Teknik Veriler

23ºC’de ve %50 nem oran›nda 24 saatta yak. 4,5 mm

Mantar Önleyici Özellik

Spesifik A¤›rl›k

Depolama Özelli¤i

K›r›lma Esneme Pay›

Evet, ön deneme gerekmektedir.

Hay›r

1,02 g/cm3 (renkli)/1,02 g/cm3 (fleffaf)

Yaklafl›k %600

Serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay

Uygulama Alanlar›
Tüm cephe kaplama ifllerinde, ahflap, plastik, alüminyum pencerelerde

ba¤lant› noktalar›nda, cam›n montaj›nda ve yal›t›m›nda, ayna, parke

ve plastik kapl› yüzeyler, PVC, alç›, s›va, beton, tu¤la, tüm esneme

yapabilen boflluklarda, bahçe, balkon kapama profil birleflimlerinde,

tabela ve billboard sanayiinde kullan›ma uygundur.

Özellikleri
- Uzun süreli olarak do¤al etkenlere, UV ›fl›nlar›na, eskimeye ve

solmaya karfl› dayan›kl›d›r.

- Piyasada mevcut birçok boya ve kaplaman›n üzerinde üstün

tutunma özelli¤i sa¤lar.

- Farkl› malzemelerin yüzeyinde kullan›ma uygundur.

- Kokusuzdur.

- Sürtünmeye dayan›kl›d›r.

Art No: 890 920 1 (Beyaz) Hacim: 600mL Amb./Ad.: 20
Art No: 890 920 2 (Siyah) Hacim: 600mL Amb./Ad.: 20
Art No: 890 920 3 (Gri) Hacim: 600mL Amb./Ad.: 20
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Baz

Viskozite

Renk

Renk

Sentetik Kauçuk

Kırmızı

Teknik Veriler

550-800 mPa.s

fieffaf

Depolama Ambalajında oda sıcaklı¤›nda

Donmaya karfl› duyarl›l›k Yok

Parlama özelli¤i Yok

Art No: 890 940 1 Hacim: 15kg Amb./Ad.: 1
Art No: 890 940 2 Hacim: 240kg Amb./Ad.: 1
Art No: 890 940 3 Hacim: 1200kg Amb./Ad.: 1

STEIN 1000
Solvent içerikli, sentetik tek yüzey uygulamalı yapıflt›r›c›...

Uygulama Alanlar›
Mobilya Sanayi, Ev Mobilyalar› Sanayisinde süngeri süngere, süngeri

tahtaya, süngeri kumafla, süngeri metale, süngeri plasti¤e ve kumafl›

kumafla yap›flt›rmakta kullan›l›r. Ayr›ca elyaf›, keçeyi, kapitoneyi, kumafl

vs. yap›flt›r›r. Yatak sanayide ve döfleme ifllerinde kullan›l›r. Polyester,

ba¤lant› ve poliüretan yumuflak süngerin yap›flt›r›lmas› ve pelufl

maddeleri süngeri, kumafl›, keçeyi, elyaf›, kapitoneyi, karton ve masif

ahflap ile yap›flt›rmada uygundur. Ortaya ç›kan yap›flt›rma dikifli

yumuflakt›r, yap›flan yer yumuflak kal›r.

Uyar›:

- Bu listedeki de¤erler, güvenilir laboratuar sonuçlar›na dayanmaktad›r. Farkl›

çal›flma metodlar›, eklenen farkl› maddeler sonucunda ç›kabilecek sonuçlarda

firma garanti verememektedir. Ürünü kullanacak müflteriler, ürünün

sistemlerine uygunlu¤unu kendi testleriyle tespit etmelidirler.

- ‹flçi güvenli¤i ve sa¤l›¤› için çal›flma ortam›n›n düzgün olarak havaland›rmas›

gereklidir.

- Yap›flt›r›c› buhar›n› teneffüs etmeyiniz. Göz ve deri ile temas›ndan kaç›n›n›z.

Uygun koruyucu elbise ve eldiven kullan›n.

- STEIN 1000 yap›flt›r›c›n›n çok emici yüzeylere iki kat uygulanmas› tavsiye

edilir.

- Muhakkak surette ambalajlar›n direkt günefl alt›nda muhafaza edilmesinden

sak›n›lmal›d›r.

- Depolama kendi ambalaj›nda (-10°C) - (30°C) aras›nda bir y›ld›r.

Uygulama Yöntemi
Yap›flt›r›c› sürülmeden önce yap›flt›r›lacak yüzeylerin temiz olmas›,

yüzeyin yap›flmaya elveriflli hale getirilmesi gerekmektedir. Püskürtme

metoduyla homojen olarak tek ya da çift yüzeye ince film olarak

uygulan›r. 15 sn bekledikten sonra yap›flt›rma yap›l›r. Bu süre uygulanan

miktara, oda s›cakl›¤›na ve hava nemine göre de¤iflkenlik gösterebilir.

STEIN 1000 uygulanan yüzeyler istenilen sürelerde birlefltirilmez ise

istenilen sonuçlar› vermeyebilir. Birlefltirme hatas›z olmal›d›r. Uygulama

sprey tabancas›yla yap›l›r.
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Art No: 810 101 1 Hacim: 400mL Amb./Ad.: 24
Art No: 810 101 2 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1

Stein Pas Sökücü ve Ya¤lama Spreyi
Yeni katkı teknolojili (OMC2) ve ya¤lama özelli¤i olan, yüksek kaliteli pas sökücü...

Hammadde

Renk

Çal›flma Is› Aral›¤›

40ºC’de Temel Ya¤ Ak›flkanl›¤›

Tam Ya¤lama Maddesi

20ºC’de Yo¤unluk

Alev Alma Is›s›

Mineral ya¤

Aç›k sar› fleffaf

-10ºC ile +140ºC aras›

16,5 mm2/s

OMC2 katk›s›

7,78 g/cm3

200ºC

Teknik Veriler

OMC2-teknolojisinin çal›flmas›
Mikroskobik olarak incelendi¤inde tüm metal yüzeyler pürüzlüdür ve sürtünmeden
dolay› sürekli  afl›nmaya ve madde kayb›na u¤ramaktad›r. OMC2 katk›lar› metal yüzeyleri
metalorganik ba¤lar ve termoplastik ak›fl formu ile düzlefltirir. Ak›fl formu, metal yüzeyi
o malzemenin ihtiyac›na göre özel olarak düzenler.

Plastiksel düzlenen alan

Önceki yüzey Düzlenen yüzey

- Metal yüzey kaplamas› ile
daha iyi yüzey kalitesi

- Daha iyi ya¤lama tabakas›
- Daha az ›s› etkisi, sürtünme,

madde kayb›, afl›nma
- Daha uzun ömür

Özellikleri
- Dar alanlara nüfuz etme özelli¤ine sahiptir.

- MOS2 içeri¤ine sahiptir.

- Yüksek korozyona karflı koruma sa¤lar.

- Lastik ve plasti¤e zarar vermez.

- Asit ve reçine içermez.

- Silikon içermez.

Uygulama fiekli
Uygulanacak alana s›k›n ve biraz bekleyin. Sertleflmifl korozyon oluflan

noktalarda uygulamay› tekrarlay›n ve bekleme süresini uzat›n.

Avantajlar›
- Dar alanlara s›zma özelli¤i sayesinde üstün pas sökme ve giderme

gücüne sahiptir.

- MOS2 içeren gres ya¤lama maddelerin aksine OMC2 daha büyük

ba¤larda yap›s› bozulmaz.

- Güçlü ya¤lama etkisi ile yüzeylerdeki korozyonu önler.

- Ba¤lant›lar devaml› korozyona korumal› olarak haz›r bulunur.

- Sürtünmeyi en aza indirir.

Uygulama Alanlar›
Binek araç, a¤›r vas›ta, tar›m ve inflaat makineleri, alet ve cihazlardaki

civata ba¤lant›lar›nda oluflan pas ve oksitlenmeleri çözmek için

kullan›ma uygundur.
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Art No: 800 120 1 Hacim: 500mL Amb./Ad.: 24
Art No: 800 120 2 Hacim: 5lt Amb./Ad.: 1
Art No: 800 120 3 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1

Stein Fren Balata ve Parça Temizleyici
Disk kampana ve frenlerin çabuk ve çevreye duyarl› bir flekilde
temizlenmesini sa¤lar.

Özellikleri
- Fren kollar›n›n, lastiklerini, balatalar›n›, ya¤, kir ve afl›n›m maddelerinden

temizler.

- S›v› conta ile ifllem görecek yüzeylerde ve di¤er alanlarda ön

temizleyici olarak kullan›l›r.

Uygulama Alanlar›
Bütün metal aksamlarda, fren balatalar›nda,

kampanalarda kullan›labilir.

Avantajlar›
- Bütün metal yüzeylerde kullan›l›r.

- Kuru, tozsuz ve ya¤s›z yüzey oluflumunu sa¤lar.

Art No: 800 150 1 Hacim: 400mL Amb./Ad.: 12
Art No: 800 150 2 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1

Stein Gazalt› Kaynak Koruma ve Bak›m›
Biyolojik kaynak koruma ve bak›m...

‹çeri¤i

Asitlik De¤eri (pH)

Film Kal›nl›¤›

Yanma Noktas›

Görünüflü

‹tici Gaz

Kutu ‹çindeki Bas›nc›

Sudaki Çözünürlük

Silikonsuz sentetik ya¤

7 (nötr)

2-4 mikron (ortalama)

Yan›c› de¤il

Saydam s›v›

3-8 bar

Teknik Veriler

CO2

Ya¤daki Çözünürlük

-

+

Do¤adaki Çözünürlük >%8.5

Özellikleri
- Çal›fl›lan parça üzerinde ve kaynak memesinde kaynak zerrelerinin

yan›p yap›flmas›n› önler.

- So¤utma etkisi sayesinde paslanmaz›n kayna¤›nda boyan›n

yanmas›n› önler.

- Kaynak esnas›nda flalomada biriken art›klar› kolayca temizler.

- Klorla karbonhidratlar ve di¤er çözücü maddeleri içermez.

- Kaynak sprey kalmas› kolayca temizlenir.

- Metallerin ve paslanmaz malzemesinin kayna¤› için uygundur.

- Korozyonu önler.

- Silikon ve CFC içermez.

Uygulama fiekli
Sprey kullanmadan önce iyice çalkalanmal›d›r. Püskürtme ifllemi

kaynak bölgesi civar›na veya tozun a¤z›na do¤ru 20-25 cm mesafeden

yap›lmal›d›r. Tüp bas›nçl› oldu¤u için günefl ›fl›¤›na ve 50ºC'nin

üzerindeki s›cakl›klara maruz b›rak›lmamal›, serin ve iyi havaland›r›lm›fl

yerlerde depolanmal›d›r. Boflalan tüpler delinmemeli ve atefle kesinlikle

at›lmamal›d›r.

Avantajlar›
- Kaynak ifllemi s›ras›nda oluflan çapaklar›n, nozul ve ifl parças›na

yap›flmas›n› engeller.

- ‹tici gaz olarak CO2 kullan›lmas›ndan dolay› tutuflma, parlama

yapmaz.

- Krom kapl›, galvanizli ve boyal› yüzeylerde baflar›yla kullan›l›r.

- Çevre dostudur.

Uygulama Alanlar›
Kaynak yap›lan tüm metal yüzeylerde kullan›l›r.



18

Aerosol ve
Yüzey Kimyasalları

Art No: 800 210 1 Hacim: 1lt Amb./Ad.: 1
Art No: 800 210 2 Hacim: 5lt Amb./Ad.: 1
Art No: 800 210 3 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1

Stein Paslanmaz Temizleyici ve Parlat›c›
Metal yüzeylerin ön temizli¤i için özel temizleme s›v›s›...

Art No: 800 200 1 Hacim: 1lt Amb./Ad.: 1
Art No: 800 200 2 Hacim: 5lt Amb./Ad.: 1

Stein Paslanmaz A¤›r Leke Sökücü
Metal yüzeylerdeki inatç› kirleri temizlemek için leke sökücü..

Özellikleri
- Güçlü ya¤ temizleme etkisi vard›r.

- Yak›c›, organik çözücüler ve fosfatlar içermez.

- Malzemeye hasar vermez.

- Biyolojik çözünürlü¤ü >%95’dir.

- Renk ve koku yönünden nötrdür.

- pH de¤eri incetilmemifl: 9,0-9,5

- AOX ve silikon içermez.

Avantajlar›
- Metal oksidi, pas, küf, kireç ve di¤er kal›nt›lar› etkili flekilde ve

malzemeye zarar vermeden temizler.

- Delme ve kesme ya¤› gibi toz ve iflleme art›klar›n› temizler.

- Temizlik, bak›m ve yenileme iflleri için idealdir.

- Kullan›m› tasarrufludur.

- Günlük kullan›mda tehlikeyi azalt›r.

- At›k su ve kanalizasyon sistemine zarar vermez.

- Dik yüzeylerde ç›kmaz.

- Tehlikeli maddelerin s›n›fland›r›lmas›na dahil de¤ildir.Uygulama fiekli
Temizlenecek yüzeye az miktarda dökünüz. Nemli/›slak bir bezle eflit

bir flekilde ve dairesel hareketlerle sürünüz. Yüzeyin tamam›n› ovarak

temizleyiniz. Hiç kal›nt› kalmayacak flekilde suyla durulay›n›z.
Uygulama Alanlar›
Büyük mutfaklarda, kantinlerde, mezbahalarda, g›da maddesi üreticileri

ve nakliyecileri için idealdir.

Özellikleri
- Güçlü ya¤ temizleme etkisi vard›r.

- Yak›c›, organik çözücüler ve fosfatlar içermez.

- H›zl› ve kolay kullan›m sa¤lar.

- Malzemeye hasar vermez.

- Tasarruflu kullan›m içindir.

- Renk ve koku yönünden nötrdür.

- Temizler, korur, parlat›r.

- Günlük temizleme ifllerinde son derece etkilidir.

Uygulama fiekli
Temizlenecek yüzeye bir miktar püskürterek temiz bir bezle yüzeyi

silin, daha parlak bir yüzey elde etmek için kuru bir bezle yüzeyi

ovalayarak kurutun.

Avantajlar›
- Toz ve iflleme art›klar›n› temizler.

- At›k su ve kanalizasyon sistemine zarar vermez.

- Su tutmayan koruyucu film yüzeyin yeniden kirlenmesini önler.

- Hafif kirleri, tozu, bez ve ya¤l› parmak izlerini giderir.

- Temizlik, bak›m ve yenileme iflleri için idealdir.

- Do¤aya zarar vermez.

- Boya, lastik ve plastik yal›t›m› contalara zarar vermez.

Uygulama Alanlar›
Paslanmaz, pirinç, bak›r, krom, alüminyum, resopal, seramik ve

porselen gibi birçok metal ve benzeri yüzeyde h›zl› ve rahat temizleme

ve parlatma ifllemleri gerçeklefltirmek için uygundur. Asansörlerde,

mutfaklarda, araçlarda, gemilerde ve çamafl›rhanelerde kullan›lmaya

uygundur.

Uyar›: S›cak yüzeylerde tatbik etmeyiniz. Günefl ›fl›¤› alt›nda uygulamay›n›z.
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Art No: 800 220 1 Hacim: 1lt Amb./Ad.: 1
Art No: 800 220 2 Hacim: 5lt Amb./Ad.: 1
Art No: 800 220 3 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1

Stein Alüminyum Yüzey Temizleyici
Alüminyum yüzeyler için temizleyici ve parlat›c›...

Hammadde Baz›

Yo¤unluk

pH De¤eri

Renk

Ak›flkanl›k

Su-Karbon emülsiyonu

1,0 g/cm3

8,5

Koyu gri

1500 mPas

Teknik Veriler

Özellikleri
- Ya¤l› kalmay› sa¤layan polisaj katk›lar› vard›r.

- Asgari tüketim sa¤lar.

Uygulama fiekli
Uygulanacak yüzeye sürüp yumuflak bir yüzey oluflana kadar dairesel

hareketler yaparak temizleyiniz. Daha parlak bir yüzey oluflması için

kuru ve temiz bir bezle parlayıncaya kadar siliniz.

Avantajlar›
- Fren balatas› kal›nt›lar›nı, zift, katran s›çramalar›n› ve benzeri zor

lekeleri de temizler.

- Düzenli kullan›mda orijinal ilk görünümü muhafaza eder.

- Tekrar kirlenmeyi geciktirir.

- Dikey yüzeylerden akma yapmaz.

- Suyu boncukland›ran, kaygan bir yüzey sa¤lar.

- Az kullan›mla yüksek verimlilik sa¤lar.

Uygulama Alanlar›
Eskimifl, hava flartlar›na maruz kalm›fl ve yeni alüminyum yüzeyler

içindir. Metal oksidasyonu, uçucu pas vb. tabakalaflma oluflturan

kirlerin temizlenmesinde kullan›l›r. Fuar stand›, mutfak, araç ve tekne

yap›m›, ev tekni¤i gibi alanlar için uygundur.

Art No: 800 310 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1

Stein Genel Yüzey Temizleyici
‹flletme, makine ve araçlara kullan›lan çevre dostu temizlik maddesi...

Özellikleri
- Makine, el ve bas›nçl› kompresörle kullan›labilir.

- Ya¤ çözücü niteli¤i sayesinde malzemeyi afl›nd›rmaz ve korur.

- At›k su içerisindeki ya¤lar› kendili¤inden ay›r›r.

- Biyolojik olarak çözünür.

- Fosfat, çözücü maddeler ve asit içermez.

- Boya, lastik ve plastik aksama zarar vermez.

- AOX ve silikon, kloro karbonhidrojen içermez.

- pH nötr’dür.

- Hofl kokuludur.

Uygulama fiekli
Bas›nçl› aletlerde; %3,5, yer temizleme aletlerinde; %3-10, el ile

temizlemede; %3-50’dir.

Avantajlar›
- Ya¤, madeni ya¤, zift, gres, fren ve debriyaj afl›n›m maddeleri, lastik

afl›n›m maddeleri, silikon ve yap›flt›r›c› at›klar› gibi zor kirleri çözer.

- Ya¤dan ar›nd›ran ve temizleyici etkisi vard›r.

Uygulama Alanlar›
Motor ve fren parçalar›n›n temizli¤inde, etiket ve yap›flt›r›c› art›klar›n›n
temizlenmesinde, yap›flt›rmadan önceki temizli¤i sa¤lar. Emniyet
sebeplerinden ötürü gerçek kullan›mdan önce denenmesi gereklidir.
Tüm mermer, granit, deri gibi yüzeylerde kar›fl›m oranlar› denenerek
kullan›labilir.
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Art No: 800 500 Hacim: 500mL Amb./Ad.: 24

Stein Koruyucu Mum Sprey
Su itici, bej ve fleffaf olma özelli¤ine sahip mum korozyon koruyucu sprey...

Özellikleri
- Son derece iyi tutunma özelli¤i vard›r.

- Mükemmel su itme özelli¤ine sahiptir.

- Bej-fleffaf olma özelli¤ine sahiptir.

- 120ºC’ye kadar ›s›ya dayan›kl› ve so¤u¤a karfl› esnektir.

- Silikon içermez.

- Her yere girer ve rutubeti ortadan kald›r›r.

- ‹yi nüfuz eder pas bafllang›çlar›n› izole eder.

- A¤›r metaller içermez.

Uygulama fiekli
Uygulama yap›lacak yüzeyler kuru, tozsuz ve ya¤s›z olmal›d›r. Kutuyu

kullanmadan önce iyice çalkalay›n. Görünür yerlerdeki boyal› yüzeylerin

üzerine s›kmay›n. Boya üzerine s›k›lan mumu hemen benzinle temizleyin.

Oda ›s›s›nda muhafaza edin (+20ºC).

Uygulama Alanlar›
Karoserdeki kapak bölmeleri marflbiyel, arka çamurluk içleri, kap›

içleri, efliklerin ön ve arka panellerinde uygulan›r.

Avantajlar›
- Kaput içinde, bagajda, kap›larda ve benzeri yerlerde bulunan

boflluklar›, yüzeyleri ve ek yerlerini korozyona karfl› korur.

- Aç›k yüzeylerde oldu¤u gibi her yerde kullan›labilir.

- Uzun süre en iyi koruma sa¤lar.

Art No: 800 350 1 Hacim: 400mL Amb./Ad.: 24
Art No: 800 350 2 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1

Stein Kuvvetli Pas Sökücü
G›da ürünleri tescilli, sentetik, biyolojik çözünürlü¤ü olan yüksek verimli pas giderici...

Kimyasal ‹çerik

Yo¤unluk (20ºC’de)

Etki Maddesi Tutuflma Is›s›

Renk

Çal›flma Is› Aral›¤›

Temel Ya¤ Ak›flkanl›¤› (40ºC’de)

Sentetik ya¤l› t›bbi beyaz ya¤

7,74 g/cm3

200ºC

Aç›k sar› fleffaf

-10ºC ile +140ºC aras›

35 mm3/sn

Teknik Veriler

Özellikleri
- Sentetik ya¤ içerir.

- Korozyon koruma katk›lar› sayesinde en iyi korumay› sa¤lar.

- Mükemmel malzeme uyumu sa¤lar.

- Afl›r› ince yay›lma aktivitesi vard›r.

- Reçine ve asit içermez.

- Silikon içermez.

Uygulama fiekli
Uygulanacak parçalara püskürtün ve etkisini göstermesi için biraz bekleyin.

Zor ba¤lant›larda uygulamay› tekrarlay›n ve bekletme süresini uzat›n.

Avantajlar›
- Standart üstü yay›lma özelli¤i sayesinde çok çabuk ve etkin flekilde

paslanma ve korozyon etkilerini önler.

- G›da ürünleri sektöründe, g›da maddelerine yak›n alanlarda kullan›ma

uygundur.

- Uygulamadan hemen sonra etkisini gösterir.

- Çok iyi yay›lma ve ya¤lama etkisi sa¤lar.

- Biyolojik çözülme özelli¤i vard›r.

- Plastik yüzeylere di¤er pas gidericiler gibi hasar vermez.

Uygulama Alanlar›
Tercihen g›da sektöründe ve içecek endüstrisinde çok parçal›

cihazlarda, makinelerin aksam ba¤lant›lar›nda ve civata ba¤lant›lar›nda

afl›r› paslanma ve oksitlenmeyi gidermek için kullan›l›r.



Art No: 800 510 1 Hacim: 400mL Amb./Ad.: 24
Art No: 800 510 2 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1

Stein Motor Y›kama
Motor, motor bölgesi ve flanzuman için do¤aya zarar vermeyen güçlü temizleyici...

Özellikleri
- H›zl› ve derinden ya¤, gres ya¤› ve di¤er kirlilikleri temizler.

- Çok iyi temizleme gücü vard›r.

- H›zl› ay›rma özelli¤i vard›r. Bu özelli¤i sayesinde ya¤l› kirler emülsiyon

edilmez, kayd›r›l›r ve ayr›l›r.

- AQX bileflimleri, organik ay›r›c›lar, fosfat ve kompleks ürünler içermez.

- Hafif yap›flkand›r, böylece dikey yüzeylerde de mükemmel temizlik

sa¤lar.

- Hassas yüzeylere zarar vermez.

- Biyolojik ar›nd›rma özelli¤i vard›r.

- pH de¤eri 8,5’tir.

- Silikon içermez.

Avantajlar›
- Günlük hayatta tehlike potansiyelini azalt›r.

- Hammadde kaynaklar›n› korur.

- En yüksek taleplere en kaliteli çözümü sa¤lar.

- Çevreye en az zarar› verir.

- Afl›r› çöp oluflumunu önler.

Uygulama fiekli
Motor, motor bölümü ve flanzuman üzerine suland›rmadan püskürtün.

K›sa bir bekleme süresinden sonra buhar püskürtmesi ile iyice durulay›n.

Motor temizli¤i, so¤uk veya s›cak su ile uygulanabilir. Il›k su temizleme

ifllemini h›zland›r›r.

Uygulama Alanlar›
Motor, motor bölümü ve flanzımanlarda kullan›l›r.
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Ya¤lay›c›lar

Ya¤lar

- Amortisör Ya¤lar›

- Beyaz Ya¤lar

- Bor Ya¤lar›

- Deniz Ya¤lar›

- Derin Çekme Ya¤lar›

- Diflli Ya¤lar›

- Erezyon Ya¤lar›

- Ester Ya¤lar›

- G›da Onayl› Ya¤lar

- Hadde Ya¤lar›

- Halat Ya¤lar›

- Hidrolik Ya¤lar

- Honlama Ya¤lar›

- Is› Transfer Ya¤lar›

- Is›l ‹fllem Ya¤lar›

- Kal›p Ay›r›c› Ya¤lar

- Poliglikol (PG)

- Polipropilenglikol (PPG)

- Proses Ya¤lar›

- S›cak fiekil Verme Ya¤lar›

- Silikon Ya¤lar›

- Spin Finish Ya¤lar›

- Su ile Kar›flabilen Ya¤lar

- Suda Çözünebilen Ya¤lar

- fianz›man ve Redüktör Ya¤lar›

- Tafllama Ya¤lar›

- Teflon Ya¤lar (PTFE)

- Teknik Beyaz Ya¤lar

- Tekstil Ya¤lar›

- Tel Çekme Ya¤lar›

- Temizleyici Ya¤lar

- Zincir Ya¤lar›

- Kal›p Ya¤lar›

- Kesme Ya¤lar›

- K›zak Ya¤lar›

- Kompresör Ya¤lar›

- Kone Ya¤lar›

- Konveyör Bant Ya¤lar›

- Koruyucu Ya¤lar - S›v›

- Koruyucu Ya¤lar - Wax

- Metal ‹fllem Ya¤lar›

- Motor Ya¤lar›

- Multi-Grade Ya¤lar

- Otomotiv Ya¤lar›

- Özel Katk›l› Ya¤lar

- Polialfaolefin (PAO)

- Polialkilenglikol (PAG)

- Polietilenglikol (PEG)

Gresler

- Aç›k Diflli Gresleri

- A¤›r Hizmet Gresleri

- Ak›c› Gresler

- Anti-Korozyon Gresleri

- Çok Amaçl› Gresler

- Diflli Gresleri

- Düflük Devir Gresleri

- Düflük S›cakl›k Gresleri

- Genel Amaçl› Gresler

- Genifl Kullan›m Alanl› Gresler

- G›da Onayl› Gresler

- Grafitli Gresler

- Kablo Gresleri

- Kaymal› Yatak Gresleri

- Transmisyon Diflli Gresleri

- Tutucu Gresler

- US MIL Spesifikasyonuna

Sahip Gresler

- Uzun Ömürlü Gresler

- Vana Gresleri

- Vibrasyon Emici Gresler

- Vibrasyon ve Titreflime

Dayan›kl› Gresler

- Vida Gresleri

- Yüke Dayan›kl› Gresler

- Yüksek Bas›nç Gresleri

- Yüksek Devir Gresleri

- Yüksek S›cakl›k Gresleri

- Zincir Gresleri

- Molibden Disülfitli Gresler

- Montaj Gresleri

- Montaj Pastalar›

- Musluk Gresleri

- NATO Spesifikasyonuna

Sahip Gresler

- Otomotiv Gresleri

- Rodaj Gresleri

- Rulmanl› Yatak Gresleri

- S›zd›rmazl›k Elemanlar› Gresleri

- S›zd›rmazl›k Gresleri

- Silikonlu Gresler

- Su Pompas› Gresleri

- Su ve Kimyasala Dayan›kl› Gresler

- Suda Çal›flan Gresler
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Ya¤lar ‹çin Genel Bilgiler
Metal iflleme s›ras›nda tak›m ucu ile parça aras›nda çok büyük bir sürtünme oluflur ve bu sürtünmeyi aflmak için uygulanmas› gereken kuvvet

cok yüksektir. ‹fllem s›ras›nda bir s›v› kullan›lmas› durumunda bu s›v›, tak›m ucu ile parça aras›nda bir film tabakas› oluflturarak ya¤lay›c›l›k yapar

ve ayn› iflin daha az bir kuvvetle yap›labilmesini sa¤lar. Ayn› zamanda tak›m-talafl ve tak›m-ifl parças› aras›ndaki sürtünmeyi azaltt›¤› için tak›m

afl›nmas›n› minimumda tutar ve düzgün bir yüzey elde edilmesini sa¤lar. Kesme-talafllama s›v›s› tak›m ve ifl parças›n›n s›cakl›¤›n› kontrol ederek

çarp›lmay› minimumda tutar. Deterjan özelli¤i ile oluflan talafllar› sistemden uzaklaflt›rarak daha iyi yüzey düzgünlü¤ü elde edilebilmesini sa¤lar.

Bütün Kesme-Tafllama s›v›lar› ayn› özellikte midir? Bunlar› gruplara ay›rabilir miyiz?
Kesme-Tafllama s›v›lar› çal›flma s›ras›nda istenilen performanslar› elde edebilmek için de¤iflik özelliklerde formüle edilirler. Bu ürünlerin kullan›m

alanlar› çok genifltir. Bazen ya¤lay›c›l›k ön plandad›r, bazen so¤utuculuk daha önemlidir ve ince talafl oluflan operasyonlarda da deterjan özelli¤i

daha önemlidir. Kesme-tafllama s›v›lar› bütün bu gereksinimlere cevap verebilecek flekilde  neat ya¤lar, emülsiyonlar (bor ya¤lar›), yar› sentetik

ürünler ve tam sentetik ürünler olarak de¤iflik gruplarda üretilirler.

Neden Kesme-Tafllama S›v›lar›?
Bu ya¤lar ya¤lay›c›l›k ihtiyac›n›n so¤utuculuk ihtiyac›ndan daha fazla oldu¤u uygulamalarda suyla kar›flt›r›lmadan olduklar› gibi kullan›lan ürünlerdir.

Petrol, hayvan, deniz veya bitkisel kaynakl› ya¤lar›n biri veya birkaç›n›n kombinasyonundan oluflurlar. Mineral ya¤ kesme ya¤lar›n›n formülasyonunda

en çok kullan›lan ya¤d›r. Öte yandan mineral ya¤›n katkısı kullan›lma alanlar› yüksek ifllenebilirlikteki metallerle (alüminyum, pirinç, magnezyum

gibi) ve çelik üzerindeki baz› hafif ifllemlerle s›n›rlanm›flt›r. Mineral ya¤ kat›ks›z olarak kullan›ld›¤› durumda sadece hidrodinamik ya¤lay›c›l›k sa¤lar.

Öte yandan mineral ya¤larla birlikte polar kat›klar kullan›ld›¤›nda ya¤›n polar ya¤lay›c›l›¤› artar ve daha zor flartlarda kullan›labilir. Ayn› flekilde

daha da zor flartlarda çal›flabilmek için bu ya¤lar›n formülasyonuna afl›r› bas›nç (EP) kat›klar› ilave edilebilir.

Emülsiyonlar
Bu ürünler %60’dan daha fazla mineral ya¤ içerirler. Emülsiyon, ya¤›n emülsiyon yap›c› ajanlarla ve di¤er kat›klarla birlikte suda kar›flt›r›lmas›yla,

ya¤ taneciklerinin su içinde ask›da kalmas›yla oluflan bir kar›fl›md›r. Hayvansal ve bitkisel kaynakl› ya¤lar›n ya da esterlerin ilavesi emülsiyonlar›n

ya¤lay›c›l›¤›n› artt›r›r. Sülfürlü, klorlu ve fosforlu kat›klar›n ilavesi ise emülsiyona daha yüksek ya¤lay›c›l›k ve afl›r› bas›nç (EP) özellikleri verir. Su,

yüksek spesifik ›s›s›, yüksek termal iletkenli¤i ve yüksek buharlaflma ›s›s› ile en etkili so¤utma ortam›d›r. Emülsiyonlarda, suyun mükemmel

so¤utma özellikleri ya¤lay›c›l›k sa¤layan kat›klarla birlefltirilmifltir.

Sentetik Ürünler
Bu tip ürünler suyla seyretildiklerinde emülsiyonlarin sütümsü görünüfllerinin aksine yar› fleffaf ve fleffaf solüsyonlar olufltururlar ve so¤utuculu¤un

ya¤lay›c›l›¤a göre daha fazla gerek duyuldu¤u uygulamalarda tercih edilirler. Bu ürünler mineral ya¤ içermezler ve uygulama amaçlar›na göre

ya¤lay›c›l›¤› artt›r›c›, pas önleyici kat›klar içerirler.

Yar› Sentetik Ürünler
Bu tip ya¤lar emülsiyonlara göre daha az mineral ya¤ içerirler. Kullan›m amaçlar›na göre formülasyonlar›na afl›r› bas›nç (EP) kat›klar›, pas önleyici

kat›klar, bakteri üremesini önleyici kat›klar dahil edilir. Emülsiyonlar›n ya¤lay›c›l›k özellikleri ile sentetik ürünlerin so¤utuculuk özelliklerini bünyelerinde

tafl›d›klar› için en yayg›n olarak kullan›lan ürünlerdir.

Ya¤lay›c›l›k nedir, Metal Kesme-Tafllama s›v›lar›nda ya¤lay›c›l›k mekanizmalar› nas›l gerçekleflir?
Ya¤lay›c›l›k relatif hareket halinde bulunan iki yüzey aras›nda bir film oluflturarak ve sürtünme katsay›s›n› azaltarak hareketi kolaylaflt›rmak ve

relatif hareket halindeki yüzeylerin afl›nmas›n› engellemek için kullanılır.

Ya¤lay›c›l›k Mekanizmas›
Metal iflleme operasyonlar›nda kullan›lan kesme-tafllama ürünlerinde çal›flma flartlar›n›n gereksinimlerine göre afla¤›daki ya¤lay›c›l›k mekanizmalar›ndan

biri veya birkaçı ayn› anda kullan›labilir.

Hidrodinamik Ya¤lay›c›l›k
Bu tür ya¤lay›c›l›kta, ya¤lay›c› madde sadece sahip oldu¤u viskoziteden dolay› iki yüzey aras›nda bir film tabakas› oluflturarak, yüzeylerin temas

etmesini, dolay›s›yla sürtünmeyi engeller. Bu ya¤lay›c›l›kta oluflan film tabakas› son derece zay›f bir film tabakas›d›r ve çok kolayl›kla bozulabilir.

Bu nedenle bu ya¤lay›c›l›k çok az miktarda ya¤lay›c›l›¤›n gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.
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Polar (Boundry) Ya¤lay›c›l›k
Bu tür ya¤lay›c›l›k s›v›n›n sahip oldu¤u polar kat›klarla olur. S›v›n›n içindeki polar kat›klar metal yüzeyinde toplan›rlar ve polaritelerinden dolay›
birbirlerini ittiklerinden, metal yüzeylerinin birbirlerine temaslar›n› engelleyerek sürtünmeyi minimumda tutarlar ve ya¤lay›c›l›k yaparlar. Ya¤lay›c›l›k
hidrodinamik ya¤lay›c›l›¤a göre daha yüksektir. Seçilen polar kat›kların cinsi ve miktar› da ya¤lay›c›l›k derecesini etkiler. Çok afl›r› bas›nç alt›nda
çal›flmalarda kat›klar›n polariteleri bozuldu¤undan bu ya¤lay›c›l›k istenen sonuçlar› vermez.

Extreme Pressure (EP) Ya¤lay›c›l›k
Bu tür ya¤lay›c›l›k formülasyona dahil edilen EP kat›klar› ile elde edilir. EP kat›klar› metal yüzeyi ile kimyasal reaksiyona girerek metal yüzeylerinde
çok dayan›kl› bir film olufltururlar ki, bu film en zor flartlarda 800-900°C’lere ulaflan s›cakl›klarda bile bozulmayarak ya¤lay›c›l›k özelli¤ini devam
ettirir ve afl›nmay› engeller.

Emülsiyonlar›n Haz›rlanmas›
Emülsiyonu haz›rlamadan önce emülsiyon tank›n›n ve makine aksam›n›n fiziksel ve biyolojik olarak temizlenmifl olmas›ndan emin olunmal›d›r.
Gerekli miktarlardaki suyun %95’i emülsiyon tank›na al›nmal›, %5’i daha sonra konsantrasyon ayarlamas› yapmak ve ayr› bir kapta ürünü
kar›flt›rmak için ayr›lmal›d›r. Operasyona göre tespit edilmifl konsantrasyonu elde etmek için gerekli ya¤ miktar› ayr› bir kapta mükemmel bir
flekilde kar›flt›r›larak suya ilave edilmelidir. Kar›flt›rma s›ras›nda ya¤ suya ilave edilmeli, su ya¤a ilave edilmemelidir. ‹lave s›ras›nda kar›flt›rma
devam etmelidir. Daha kolay bir kar›flt›rma sa¤lamak icin su s›cakl›¤›n›n 20°C civar›nda olmas›na dikkat edilmelidir. Ya¤ ilavesi tamamland›ktan
sonra konsantrasyon kontrol edilmeli ve gerekirse daha önce ayr›lan su ile konsantrasyon istenilen de¤ere ayarlanmal›d›r. Emülsiyonun
homojenli¤inden emin olmak için iflleme bafllamadan en az 10 dakika daha kar›flt›rmaya devam edilmelidir. Emülsiyonun haz›rland›¤› tarih not
edilmeli, daha sonra karfl›laflt›rmalar yapabilmek için numune al›narak analizleri yap›lmal› ve sonuçlar dosyalanmal›d›r.

Bozulmufl bir emülsiyon at›l›p yerine yeni bir emülsiyon haz›rlanaca¤› durumda sistem nas›l
temizlenmelidir?
Bozulmufl bir emülsiyon at›l›p yerine yeni bir emülsiyon haz›rlanaca¤› durumda, yeni haz›rlanacak emülsiyondan maksimum performans ve
efektif ömür alabilmek icin sistemin mükemmel bir flekilde temizlenmesi gerekir. Yeni emülsiyon sisteme konmadan önce emülsiyon tank›,
makine aksam› ve boru devreleri fiziksel ve biyolojik olarak mükemmel bir flekilde temizlenmelidir. Sistemin fiziksel temizli¤i, emülsiyon tank›,
makine aksam› ve boru devrelerinin talafl kal›nt›lar›, çamur, her türlü kir ve pislikten temizlenmeli ve gerekirse herhangi bir deterjanda kullan›lmal›d›r.
Emülsiyondan maksimum performans ve efektif ömür alabilmek için, sistemin fiziksel temizli¤i en az üç ayda bir yap›lmal›d›r. Bu ifl icin emülsiyon
baflka bir kaba al›nmal› ve sistemin temizli¤i yap›ld›ktan sonra tekrar sisteme konmal›d›r. Emülsiyonun biyolojik olarak temizlenmesi ise sistemin
her türlü bakterilerden temizlenmesidir ki, bir dezenfektan maddenin emülsiyonun temas edebildi¤i her noktaya uygulanmas› ile olur. Bu ifllem
afla¤›da daha detayl› olarak belirtildi¤i gibi emülsiyona ilave edilen dezenfektan maddenin emülsiyon ile belirli bir süre sirkülasyonu ile yap›l›r.
Sistemin dezenfekte edilmesi icin STEIN S‹STEM TEM‹ZLEY‹C‹ adl› ürünü afla¤›daki flekilde kullanman›z› tavsiye ederiz. De¤ifltirilecek olan
emülsiyona %1 oran›nda STEIN S‹STEM TEM‹ZLEY‹C‹ ilave edilir (ilave edilen miktar %1’den fazla olmamal›d›r, korozyona neden olabilir). Makine
6 saat normal çal›flmas›na devam eder ve bu sayede dezenfektan emülsiyonun temas etti¤i her noktaya ulaflm›fl olur (Makine normal çal›flmas›na
devam etti¤inden, bu ifllem hiç zaman kayb›na neden olmaz). Alt› saat sonunda emülsiyon at›l›r. Emülsiyon tank›, makine aksam› ve boru
devrelerinin fiziksel temizli¤i yap›l›r. Tanka su al›narak durulama yap›l›r. STEIN S‹STEM TEM‹ZLEY‹C‹ ilave edilen emülsiyon sistemde alt› saatten
fazla tutulmamal›d›r. Bu durumda sistemde tekrar bakteri üremesi bafllayabilir

Emülsiyonlarda çal›flma s›ras›nda maksimum performans ve maksimum efektif ömür alabilmek
için bak›mlar› nas›l yap›lmal›d›r?
Kesme-tafllama emülsiyonlar›ndan çal›flma sırasında yüksek performans ve uzun efektif ömür alabilmek icin düzenli aral›klarla bak›mlar›n›n
yap›lması gerekmektedir. Emülsiyonlar›n konsantrasyon ve pH de¤erleri günlük olarak kontrol edilerek kaydedilmelidir. pH ölçümü, pH ka¤›tlar›
veya dijital pH ölçme aletleri ile yap›labilir. Günlük pH ölçümlerinde pH ka¤›d› kullan›labilir, fakat ayda bir yap›lacak detayl› testlerde daha kesin
sonuçlar alabilmek icin kalibre edilmifl elektronik bir ölçme aleti kullan›lmal›d›r. Günlük konsantrasyon testleri kolayca refraktometre kullan›larak
yap›labilir. Öte yandan emülsiyonlar kullan›ld›kça yabanc› maddelerle kontamine olurlar ve bu refraktometre okumas›nda sapmalara neden
olabilir. Bu nedenle en az ayda bir konsantrasyon testi asitle ayr›flt›rma metodu ile yap›lmal›d›r. Günlük yap›lmas› gereken pH ve konsantrasyon
testleri kullan›c› taraf›ndan kolayca yap›labilir. Fakat bu testler emülsiyonun stabilitesini ve kullan›ma uygunlu¤unu test etmek icin yeterli de¤ildir
ve en az ayda bir al›nacak numunenin üretici firman›n laboratuar›nda daha detayl› testleri yap›lmal›, al›nan sonuçlar olmas› gereken ideal
sonuçlarla karfl›laflt›r›lmal› ve gerekiyorsa emülsiyonu düzeltici yönde müdahaleler yap›lmal›d›r. Stein müflterilerinde kullan›lan ürünlerden düzenli
olarak ald›¤› numunelerin detayl› testlerini yaparak raporlar›n› yazıp emülsiyonlardaki geliflmeleri kaydeder. Her rapora bir lot numaras› verilir ve
bu rapor bilgisayara kaydedilir ve ayn› zamanda müflteri dosyas›nda saklanarak emülsiyonlar›n kullan›lmaya bafllad›klar› zamandan itibaren
geliflmeleri takip edilir. Günlük yap›lan pH ve konsantrasyon testlerinden baflka, en az ayda bir emülsiyonun iletkenlik, pas, bakteri, köpürme,
koku gibi testler yap›lmal› ve sonuçlara göre emülsiyonun kullan›labilirli¤ine karar verilmeli ve gerekiyorsa düzeltici müdahaleler yap›lmal›d›r.
Emülsiyonlar›n kullan›m s›ras›ndaki performanslar› ve efektif ömürleri direkt olarak kullan›lan sudan etkilendi¤i için, emülsiyonlar›n haz›rlanmas›nda
kullan›lan sular›nda, düzenli aral›klarla test edilmeleri gerekmektedir..
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Emülsiyonlarda konsantrasyon kontrolünün önemi nedir, düflük veya yüksek konsantrasyonda
çal›flman›n sak›ncalar› nelerdir?
Emülsiyonlar›n kullan›ld›¤› operasyonlara göre ideal kullan›m konsantrasyonlar› vard›r ve maksimum performans bu aral›klarda elde edilir. Bu
aral›klar›n d›fl›na ç›k›ld›¤› durumlarda problemler ç›kar. Bu nedenle konsantrasyon günlük olarak kontrol edilmelidir. Konsantrasyon kontrolü
en kolay biçimde el refraktometresi ile yap›l›r. Konsantrasyon yüksek ise; parça yüzeyinde ve tezgahta yap›flkan depozitolar oluflur. Kesme
bölgesinde duman olur. Operatör ellerinde tahrifl problemleri olabilir (özelikle sentetik ürünlerde). Konsantrasyon düflük ise; parçalarda ve
tezgahta paslanma problemleri görülebilir. Ya¤lay›c›l›k azalaca¤›ndan kesici tak›mlar›n uçlar›n› bileme süresi k›salır, istenilen kalitede yüzey
düzgünlü¤ü elde edilemez. Emülsiyonun bakteri üremesine karfl› koruyuculu¤u daha az olur.

Emülsiyonun iletkenlik de¤eri neyin ölçüsüdür ve emülsiyonun performans›n› nas›l etkiler?
‹letkenlik emülsiyon içinde biriken tuzlar›n, de¤iflik anyon ve katyonlar›n bir göstergesidir ki, bunlar emülsiyonun pas önleyici ve
emülsiyon yap›c› gibi en temel kat›klar›n› tahrip ederek görevlerini yapmalar›n› engellerler. ‹letkenlik de¤eri artt›kça bu kat›klar
tamamen devre d›fl› kalabilirler ki, bu durumda emülsiyon kullan›lmaz hale gelir.
Emülsiyonda iletkenlik artmas› yap›lan su ilaveleri ile olur. Bu nedenle emülsiyonlar›n haz›rlanmas›nda kullan›lacak suyun titizlikle
seçilmesi gerekmektedir. Emülsiyonlarda problemsiz efektif çal›flma için maksimum iletkenlik de¤eri 6000-7000 mikrosiemens/cm’dir.
Bu de¤erlerden sonra emülsiyonda de¤iflik problemler görülebilir; Emülsiyonun stabilitesi bozulur. Bir k›s›m ya¤ emülsiyondan
ayr›labilir, kremalaflmalar olur ve emülsiyon sistemde sirküle edildikçe, makine aksam›nda ve ifllenen parçalarda yap›flkan artıklar
b›rakabilir. Emülsiyon pas problemlerine yol açar. Emülsiyonun iletkenli¤i direkt olarak kullan›lan suyun iletkenli¤i ile ilgilidir. Kullan›lan
suyun iletkenli¤i yüksek ise emülsiyonun iletkenli¤i de çok k›sa bir sürede artar ve emülsiyon efektif ömrünü normalden çok daha
k›sa sürede tamamlar. Güvenli ve problemsiz bir çal›flma için iletkenlik de¤eri 7000 mikrosiemens/cm de¤erini geçti¤inde
emülsiyon de¤ifltirilmelidir.

Emülsiyona kar›flan yabanc› ya¤lar›n emülsiyona olan etkileri nelerdir?
Sisteme k›zak ya¤lar›, hidrolik ya¤lar veya herhangi bir sebepten kar›flan baflka cins ya¤lara yabanc› ya¤lar denir ve emülsiyonlara
kar›flmas› hiç istenmeyen bir durumdur.  Yabanc› ya¤ oran› sistemde %3’ü geçmemelidir. Aksi halde; emülsiyon üzerinde birikerek,
emülsiyonun hava alamamas›na ve dolay›s› ile emülsiyonda anaerobik bakteri üremesine ve dolay›s›yla kokuflmalara neden olur.
Aerobik bakteriler için uygun beslenme ortamlar› oluflturarak üremelerine neden ve dolay›s›yla kokuflmalara neden olur. Kesme
bölgesinde duman oluflur. Emülsiyonun stabilitesi bozulur. Emülsiyonun deterjan özelli¤i azal›r. Emülsiyonun ya¤lay›c›l›k ve
so¤utuculuk özellikleri azal›r. Emülsiyonla sistemde dolaflarak makine aksam› ve ifllenen parçalarda yap›flkan art›klar b›rak›r.
Sistem çal›flmad›¤› zamanlarda emülsiyon üzerinde birikecek olan yabanc› ya¤lar›n s›yr›larak al›nmas› yukar›da say›lan zararl›
etkileri ortadan kald›rmak bak›m›ndan çok önemlidir. Yabanc› ya¤ kar›flmas›n›n emülsiyona olan bu zararl› etkilerini azaltabilmek
için; STEIN’›n emülsiyonlarla uyumlu k›zak ve hidrolik ya¤lar›n› kullanmak, yabanc› ya¤ kar›flmas›nda bundan minimum seviyede
etkilenen STEINCUT B ve STEINCUT C Serisi ürünlerini kullanmak, yabanc› ya¤ kar›flmas›n›n kesinlikle önlenemedi¤i durumlarda,
STEIN’›n bakteri öldürücü ürünlerini kullanmak gerekir.

Emülsiyonlar›n kokuflmalar›n›n sebebi nedir, nas›l önlenebilir?
Bozulmufl bir emülsiyon at›l›p yerine yeni bir emülsiyon haz›rlanaca¤› durumda, yeni haz›rlanacak emülsiyondan maksimum
performans ve efektif ömür alabilmek icin sistemin mükemmel bir flekilde temizlenmesi gerekir. Yeni emülsiyon sisteme konmadan
önce emülsiyon tank›, makine aksam› ve boru devreleri fiziksel ve biyolojik olarak mükemmel bir flekilde temizlenmelidir. Sistemin
fiziksel temizli¤i, emülsiyon tank›, makine aksam› ve boru devrelerinin talafl kal›nt›lar›, çamur, her türlü kir ve pislikten temizlenmeli
ve gerekirse herhangi bir deterjanda kullan›lmal›d›r. Emülsiyondan maksimum performans ve efektif ömür alabilmek için, sistemin
fiziksel temizli¤i en az üç ayda bir yap›lmal›d›r. Bu ifl icin emülsiyon baflka bir kaba al›nmal› ve sistemin temizli¤i yap›ld›ktan sonra
tekrar sisteme konmal›d›r.Emülsiyonun biyolojik olarak temizlenmesi ise sistemin her türlü bakterilerden temizlenmesidir ki, bir
dezenfektan maddenin emülsiyonun temas edebildi¤i her noktaya uygulanmas› ile olur. Bu ifllem afla¤›da daha detayl› olarak
belirtildi¤i gibi emülsiyona ilave edilen dezenfektan maddenin emülsiyon ile belirli bir süre sirkülasyonu ile yap›l›r. Sistemin
dezenfekte edilmesi icin STEIN S‹STEM TEM‹ZLEY‹C‹ adl› ürünü afla¤›daki flekilde kullanman›z› tavsiye ederiz. De¤ifltirilecek olan
emülsiyona %1 oran›nda STEIN S‹STEM TEM‹ZLEY‹C‹ ilave edilir (ilave edilen miktar %1’den fazla olmamal›d›r, korozyona neden
olabilir). Makine 6 saat normal çal›flmas›na devam eder ve bu sayede dezenfektan emülsiyonun temas etti¤i her noktaya ulaflm›fl
olur (Makine normal çal›flmas›na devam etti¤inden, bu ifllem hiç zaman kayb›na neden olmaz). Alt› saat sonunda emülsiyon at›l›r.
Emülsiyon tank›, makine aksam› ve boru devrelerinin fiziksel temizli¤i yap›l›r. Tanka su al›narak durulama yap›l›r. STEIN S‹STEM
TEM‹ZLEY‹C‹ ilave edilen emülsiyon sistemde alt› saatten fazla tutulmamal›d›r. Bu durumda sistemde tekrar bakteri üremesi
bafllayabilir.
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Emülsiyonlarda çal›flma s›ras›nda maksimum performans ve maksimum efektif ömür alabilmek
için bak›mlar› nas›l yap›lmal›d›r?
Emülsiyonda kokuflman›n en önemli sebebi bakteri üremesidir. Bakteri üremesinin en önemli sebebi ise sisteme kar›flan yabanc› ya¤lard›r.

Bu ya¤lar üst k›s›mda birikerek hava alamayan alt k›s›mda anaerobik bakteri ve uygun beslenme ortamlar› oluflturarak da aerobik bakteri

üremesine ve dolay›s›yla kokuflmaya neden olabilir. Bunu engellemek için; STEIN’›n bakteri üremesine karfl› afl›r› dirençli STEIN CUT B Serisi

ve STEIN CUT C Serisi biostabil ürünlerini kullanmak, STEIN’›n emülsiyonlarla uyumlu k›zak ve hidrolik ya¤lar›n› kullanmak, emülsiyonlara düzenli

aral›klarla STEIN’›n bakterisitlerinden ilave etmek, emülsiyonlara kar›flan yabanc› ya¤lar› düzenli aral›klarla üst k›s›mdan s›y›rarak almak, makine

çal›flmad›¤› durumlarda emülsiyonu belli aral›klarla sirküle ederek havaland›r›lmas›n› sa¤lamakt›r.

Emülsiyonlar›n paslanmaya neden olmalar›n›n sebepleri nelerdir, nas›l önlenebilir?
Normalde emülsiyonlar ifllenen malzemeleri pasa karfl› koruyacak flekilde formüle edilirler. Paslanma var ise sebebi; konsantrasyon düflük

olabilir. ‹norganik tuzlar›n varl›¤› (iletkenli¤in yüksekli¤i) pasa sebep olabilir. Emülsiyonda afl›r› klorlu su kullan›lm›fl olabilir. Emülsiyonda bakteri

üremifl olabilir. Emülsiyon efektif ömrünü tamamlam›fl ve emülsiyonda ayr›flmalar bafllam›fl olabilir. Emülsiyon pasa sebep oluyorsa acilen

de¤ifltirilmelidir. Aksi takdirde makine aksam›nda ve ifllenen parçalarda düzeltilmesi imkans›z pas problemleri yaflanabilir.

Emülsiyonlar› haz›rlamada kullan›lacak suyun hangi özelliklerde olmas› gerekir?
Mineral ya¤ bazl› ve yar› sentetik ürünler suyla emülsiyon, tam sentetik ürünler ise suyla solüsyon olufltururlar. Gerek ya¤ bazl› olanlar ve gerekse

sentetik olanlar ortalama %5 (%3-8) konsantrasyonlarda kullan›lırlar. Bunun anlam› 100 kg’l›k bir emülsiyon/ solüsyonda 5 kg metal iflleme

s›v›s› ve 95 kg su var demektir. Dolay›s› ile emülsiyonla problemsiz çal›flmak ve emülsiyondan uzun efektif ömür elde edebilmek icin emülsiyona

kat›lacak suyun çok büyük bir titizlikle seçilmesi gerekmektedir. Genellikle sanayide bu tip uygulamalarda kullan›lacak suyun iletkenlik, toplam

sertlik ve pH de¤erlerinin belli limitler içinde olmas› gerekmektedir.

Suyun iletkenlik de¤erinin bu suyla haz›rlanacak emülsiyona ne gibi etkileri vard›r?
içinde bulunan kalsiyum, magnezyum, sülfat, klor, potasyum gibi iyonlar›n bir ölçüsüdür. Suyun içinde bu iyonlardan ne kadar çok var ise

suyun iletkenli¤i de o kadar yüksek olur. Su emülsiyon haz›rlamada kullan›ld›¤›nda, bu iyonlar suya kat›lan ürünün formülasyonunda bulunan

pas önleyici ve emülsiyon yap›c› özelli¤e sahip kat›klar›n ve di¤er katk› maddelerinin etkisini azalt›r. Bu nedenle emülsiyon haz›rlamada kullan›lacak

suda bu iyonlar›n belli limitleri aflmamas›, yani iletkenlik de¤erlerinin 500 mikrosiemens/cm de¤erinden daha yüksek olmamas› gerekmektedir.

Öte yandan emülsiyonlar›n iletkenlik de¤erleri 6000-7000 mikrosiemens/cm de¤erlerine geldi¤inde, emülsiyon efektif ömrünü tamamlar.

Emülsiyonda kremalaflmalar ve pas problemleri gibi önemli problemler ortaya ç›kar. Normal flartlarda, 500 mikrosiemens/cm gibi normal

iletkenlikli bir suyla emülsiyon haz›rland›¤›nda, yeni emülsiyonun iletkenli¤i 1000-2000 mikrosiemens/cm seviyelerinde olur ve yine ilaveleri

bu suyla yap›lan emülsiyonun 6000 7000 mikrosiemens/cm iletkenlik de¤erine ulaflmas› en az 6-8 ayda olur. Öte yandan, yüksek iletkenlikli

bir suyla haz›rlanan bir emülsiyonun iletkenlik de¤eri daha bafllang›çta 3000-4000 mikrosiemens/cm de¤erinde olur ve emülsiyonun 6000-

7000 mikrosiemens/cm de¤erine ç›kmas› cok k›sa bir sürede olur ve emülsiyon ömrünü normalden çok daha k›sa sürede
tamamlar.

Suyun sert olmas›n›n anlam› nedir ve bu suyla haz›rlanacak emülsiyona ne gibi etkileri vard›r?
Suyun toplam sertli¤i suyun içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum miktar›n›n bir ifadesidir ve Frans›z Sertli¤i cinsinden ifade edilir. Suyun

içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi maddeler metal iflleme s›v›s›nda bulunan emülsiyon yap›c› kat›klar›n etkisini azaltarak s›v›n›n suyla

emülsiyon yapmas›n› zorlaflt›r›rlar. Böyle sularla haz›rlanan emülsiyonlarda bir k›s›m ya¤ emülsiyondan ayr›larak emülsiyonun üst k›sm›na ç›kar.

Dolay›s› ile emülsiyonun ya¤lay›c›l›k, pas önleyicilik ve so¤utuculuk gibi özellikleri azal›r. Ayn› zamanda suda bulunan kalsiyum ve magnezyum

gibi mineraller bakteriler için çok iyi bir beslenme ortam› oluflturaca¤›ndan, bu gibi sularla haz›rlanan emülsiyonlarda çok k›sa bir süre içinde

bakteri üremesi olur. Bakteri kokuflmaya sebebiyet verdi¤i gibi ayn› zamanda emülsiyonda bulunan pas önleyici kat›klar›n etkisini azaltt›¤›ndan

pas problemleri gibi önemli problemler yaflan›r. Bu nedenlerden dolay› emülsiyonla problemsiz çal›flabilmek ve emülsiyondan uzun efektif ömür

alabilmek için, emülsiyon haz›rlamada kullan›lacak suyun sertlik de¤erinin 20 Frans›z Sertli¤ini geçmemesi gerekmektedir.
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Ya¤lay›c›lar

Art No: 890 101 1 Hacim: 25lt Amb./Ad.: 1
Art No: 890 101 2 Hacim: 220lt Amb./Ad.: 1

Stein So¤utma ve Ya¤lama S›v›s›
Yüksek performansl› üniversal, tamamen zarars›z so¤utma ya¤›...

Özellikleri
- Çok iyi durulama etkisi sa¤lar.

- Mükemmel ya¤lama

- Üstün korozyon korumas›

- Bakterilere karfl› yüksek koruma

- Çok az köpürür.

Uygulama fiekli
Delme, kesme, presle delmede; 4-5 kar›fl›m, freze, diflli kesme,

sürtünmede; 4-8 kar›fl›m ve z›mparada; 3-4 kar›fl›m uygulan›r.

Uygulama Alanlar›
Su ile kar›flt›r›labilen, mineral ya¤ içeren ve bütün z›mpara, kesme ve

delme ifllemlerinde kullan›lmaya uygundur. Tüm torna, afl›nd›rma,

delme ve iflleme merkezlerinde çok sa¤l›kl› sonuç verir.

Uyar›: Her zaman konsantreyi s›v›ya kat›n›z, tam tersini yapmay›n›z.

Art No: 890 151 Hacim: 25lt Amb./Ad.: 1

Stein Tafllama S›v›s›
Tafllama yap›lan tüm makinelerde, pas önleme, üstün kayd›r›c›l›k ve so¤utma...

Uygulama Alanlar›
Demir, çelik, alüminyum, bak›r ve metal bileflenlerde kullan›labilir.

Tafllama kimyasallar› tafllama yap›lan tüm makinelerde so¤utma,

kayd›r›c›l›k ve pas önleme amac›yla kullan›l›r. Uzun süre tafllamaya

maruz kalan parça ›s›nmaya bafllayacakt›r. Tafllama s›v›s› metal parça

ile tafla kayd›r›c›l›k sa¤layarak sürtünme oran›n› düflürür. Sürtünme oran›

azal›nca ›s›nmada minimuma inecek ayn› zamanda da daha yüksek

h›zla çal›flma imkan› oluflacakt›r. Tafllama iflleminden sonra parça, uzun

süre havayla reaksiyona girerse paslanma meydana gelir. Tafllama

kimyasallar› hem metal parçay› hem de makineyi uzun süre pastan

koruyacakt›r. Zamanla konsantrasyon düzelece¤i için ekleme yap›lması

gerekir. Refraktometre yard›mı ile kontrolleri yap›l›r ve gereken miktar

eklenir. Tafllama tezgahlar›nda kullan›lan so¤utma s›v›s›d›r. Pasa karfl›

koruyucu etkisi vard›r. Metallerde ve makinede pas oluflumunu engeller.

Uygulama fiekli
Makinenin su haznesine ve ifllenen metale göre %1-3 oran›nda

kullan›labilir. Zamanla konsantrasyon düzelece¤i için ekleme yap›lmal›d›r.

Avantajlar›
- Parçalar›n sürtünmeden dolay› ›s›nmas›na engel olur.

- Pas oluflumunu önledi¤inden, makinenin temiz ve sa¤l›kl› kalmas›n›

sa¤lar.

Özellikleri
- Mükemmel so¤utma.

- Yüksek kayd›r›c›l›k

- Pas oluflmas›n› önler.
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Ya¤lay›c›lar

Art No: 893 251 1 Hacim: 400mL Amb./Ad.: 24

Art No: 893 251 2 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1

Stein Genel Amaçl› Ya¤lay›c› Sprey-S›v› Gres
Birbirine uyumlu, çok yüksek bas›nçlara dayan›kl›, çok yönlü kullan›labilir ya¤lama maddesi...

YÜKLENME

Karfl› birim
hareketi

ANA B‹R‹M

ay›rmaay›rma

Özellikleri
- Tazyikli ve tuzlu suya karfl› oldu¤u gibi zay›f asit ve alkali bileflenlere

dayan›kl›d›r.

- Nüfuz etme özelli¤i vard›r.

- Çok iyi malzeme uyumu vard›r.

- Etkin tutunma sa¤lar.

- Uygulama ›s› aral›¤› -35ºC ile +180ºC aras›ndad›r. K›sa süre için

+200ºC’ye kadar dayan›r.

- Yüksek bas›nca dayan›kl›d›r.

- Rengi sar›ms›d›r.

- Silikon, reçine ve asit içermez.

Uygulama Alanlar›
Yüksek bas›nçl› noktalarda, örne¤in, flalter, gaz, debriyaj birimleri,

korumal› çelik teller, mentefleler, çevirme kollar›nda kullan›ma uygundur.

Avantajlar›
- Dar toleranslarda çok iyi ya¤lama özelli¤ine sahiptir. Bu sayede

korozyona karfl› güvenilir koruma sa¤lar.

- O ve X - ringlere, ayn› zamanda plasti¤e karfl› uyumludur.

- Boyal› alt zeminlere karfl› nötr özellik gösterir.

- Dönen ve motorlu birimlerde ya¤lama maddesi savrulmaz, ak›p

gitmez.

- Mükemmel ses ve titreflim emici, s›rad›fl› y›rt›lmaya dayan›kl› flerit

tabakas› vard›r.

Yüksek bas›nca karfl› dayan›kl›l›k
Ana birim yüksek bas›nç ve sürtünmeye ra¤men ya¤lama fleridi

kaybolmaz ve y›rt›lmaz. Ana birim ile karfl› birimleri birbirinden ayr› tutar

ve bu sayede yüksek bas›nçta bile eskimeye karfl› korur. Her

uygulamadan önce ön temizlik yap›lmas› gerekir.
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Ya¤lay›c›lar

Art No: 893 271 1 Hacim: 400mL Amb./Ad.: 24

Art No: 893 271 2 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1

Stein Halat ve Zincir Sprey
Her türlü motorsiklet zincirinde ve aç›k transmisyon sistemlerinde kullan›labilecek en iyi sentetik ya¤lama ve koruma
maddesi...

OMC2-teknolojisinin çal›flmas›
Mikroskobik olarak incelendi¤inde tüm metal yüzeyler pürüzlüdür ve sürtünmeden
dolay› sürekli afl›nmaya ve madde kayb›na u¤ramaktad›r. OMC2 katk›lar› metal yüzeyleri
metalorganik ba¤lar ve termoplastik ak›fl formu ile düzlefltirir. Ak›fl formu, metal yüzeyi
o malzemenin ihtiyac›na göre özel olarak düzenler.

Plastiksel düzlenen alan

Önceki yüzey Düzlenen yüzey

- Metal yüzey kaplamas› ile
daha iyi yüzey kalitesi

- Daha iyi ya¤lama tabakas›
- Daha az ›s› etkisi, sürtünme,

madde kayb›, afl›nma
- Daha uzun ömür

Hammadde

Suya Dayan›kl›l›k (DIN 518007T1)

Çal›flma Is› Aral›¤›

Renk

Korozyon Koruma (DIN 51802)

Sentetik mum oksidat

0-90

-40ºC ile +120ºC aras›

Kahverengi

7 kademeden sonra, pas izi yok

Teknik Veriler

Özellikleri
- ‹çerdi¤i mükemmel yap›flkanl›k özelli¤i sayesinde çok yüksek ›s› ve

çok afl›r› h›zl› ortamlarda bile çok iyi koruma sa¤lar.

- Mikronize teflon içeri¤i ile sürtünmeyi minimuma indirir.

- Zincire mükemmel yap›flarak tekerli¤in çevresinin tertemiz kalmas›n›

sa¤lar.

- Is› art›fl› esnas›nda akma yapmaz.

- Mükemmel yük kapasitesi, afl›nma önleyici ve anti-korozyon özelli¤i

vard›r.

- Elastomer malzemeler ile s›zd›rmazl›k uyumu sa¤lar.

- Reçine ve asit içermez.

- Silikon, AOX ve CFC içermez.

- Suya karfl› dirençlidir.

Uygulama fiekli
Parçalar› temizleyici ile derinlemesine temizleyin. Eflit da¤›l›ml›

püskürtün. Tekrar kullan›mda kal›n koruma tabakas› oluflur.

Avantajlar›
- Yüzeye maksimum yap›flma gücüyle, çal›flma s›ras›nda ya¤›n

s›çramas›n› engeller.

- Yüzeye yap›flan afl›nd›r›c› kirleri uzaklaflt›r›r.

- Düflük sürtünme özelli¤i ve yüksek s›cakl›¤a karfl› sa¤lad›¤› üstün

koruma sayesinde maksimum güç sa¤lar.

- Korozyon, paslanma ve afl›nmaya karfl› koruma sa¤lar.

- Verimlili¤i art›r›r ve zincirin ömrünü uzat›r.

- Günefl ›fl›¤›na maruz kalan yerler için idealdir.

- Zor ulafl›lan noktalara ya¤lama imkan› sa¤lar.

- Nem ve rutubetten korur.

Uygulama Alanlar›
Bütün motorsikletlerin zincirlerinde, makaralar, asansörler, aktarma

ve lift sistemlerinin yan› s›ra tafl›ma ve s›n›rlama amaçl› çelik halatlar›n

ya¤lanma ve korunmas›nda ve aç›k transmisyon sistemlerinde

kullan›labilir.
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Ya¤lay›c›lar

Art No: 893 301 1 Hacim: 400mL Amb./Ad.: 12

Art No: 893 301 2 Hacim: 30lt Amb./Ad.: 1

Stein Kesme Ya¤›
Orta ve a¤›r gerilmeli ifllemler için multi kesme ya¤›...

S›radan ya¤

Kesme ya¤›

Ya¤ parçac›klar›n›n malzemeye yap›flmas›yla ideal

ve uzun süreli bir ya¤lama sa¤lanm›fl olmaktad›r.

Özellikleri
- Üniversal kullan›m alan› sa¤lar.

- Püskürtülürken dahi hemen so¤utur.

- Korozyona karfl› üstün koruma sa¤lar.

- Çok iyi s›zma özelli¤i vard›r.

- Nötr ve kokusuzdur.

Uygulama Alanlar›
Delmeye, difl açmaya, difl tamirat›nda z›mparalamaya uygundur.

Bileflenli çelikler oldu¤u gibi ayn› zamanda paslanmaz çelik ile yap›lan

uygulamalar için idealdir. Metaller ve ametaller için kullan›lmaya uygun

olur. Ayr›ca üretim aflamas›nda veya tamamlanm›fl makine parçalar›nda

veya silah ya¤› olarakta kullan›labilir.

Uyar›: Silikon, klor, reçine ve asit içermez. Boya bazl› bileflenler içermemektedir.Avantajlar›
- Kesme yanaklar›nda küçük partiküllerin afl›nmas›n› önler.

- En küçük alanlara dahi rahatl›kla s›zabilir.

- Paslanmalara karfl› korur.

- ‹kinci bir bak›m› ortadan kald›r›r.

- Malzeme ve alet üzerinde üstün tutunma gücü sa¤lar.

- Uzun süre ya¤lama özelli¤i vard›r.

Art No: 893 501 Hacim: 5kg Amb./Ad.: 1

Stein G›da ‹çin Gres
Çok amaçl› g›da ya¤›...

Kimyasal Baz

Yo¤unluk (20ºC’de)

Is› Dayan›kl›l›¤›

Renk

Yanma Noktas›

Çal›flma S›cakl›¤›

Viskozite (40ºC’de)

DAB 10’a göre t›bbi beyaz ya¤d›r.

0,86 g/cm3

-40ºC’den +150ºC’ye kadar

Renksiz

245ºC

70 mm2/s

Teknik Veriler

-20ºC’den +145ºC’ye

Özellikleri
- Viskozite ve renksiz özel ya¤d›r

- ‹stenilen birçok uygulamaya uygundur.

- Su itici özelli¤i vard›r.

- 250ºC ›s›ya dayan›kl›d›r.

- Tats›z ve kokusuzdur.

- AOX ve silikon içermez.

Uygulama fiekli
Ya¤lama bölgesini temizleyin ve maddeyi sürün. G›da alan›nda

teknik olarak sadece asgari miktar kullan›lmal›d›r.

Avantajlar›
- Afl›nmay› ve sürtünmeyi düflürür.

- Mükemmel korozyon sa¤lar.

- Ya¤lama bölgelerinde idealdir.

- Ekonomik ve tasarruflu tüketim sa¤lar.

- Emniyetli ve kullan›m› kolayd›r.

- Zararl› madde içermez.

Uygulama Alanlar›
Zincirlerin, difllilerin, contalar›n, mafsallar›n, aç›k mekanizmalar›n,

sonsuz difllilerin ya¤lanmas›nda, g›da, ilaç, bas›m ve ka¤›t

endüstrisindeki ay›r›c›-ya¤lama ifllemleri ve bunlar› korozyondan

korumak için, bira fabrikalar›ndaki hastanelerde, büyük mutfaklarda,

f›r›nlarda ve et fabrikalar›nda kaliteli çelik bak›m› için kullan›l›r.
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Ya¤lay›c›lar

Art No: 893 201 2 Hacim: 20lt

Stein K›zak Ya¤›
Verimli ve performanslı makine kızak ya¤›...

Özellikleri
Stein k›zak ya¤› son derece afine edilmifl mineral baz ya¤lar, sürtünme

de¤ifltiriciler, afl›r› bas›nç ve anti-pas katk› maddeleri, yap›flkanl›k

ajanlarla ve korozyon inhibitörleri ile formüle, etkin bir performans

makine k›zak ya¤›d›r.

Not:
- Üretici taraf›ndan belirtilen viskozite dikkat edin.

- Geleneksel s›zd›rmazl›k malzemeleri ile iyi uyumlu sa¤lar.

- Mineral ya¤ Stein K›zak üzerinde de¤ifltirirken ya¤ filtreleri ve kontrol edilmeli gerekli durumlarda de¤ifltirilmeli veya temizlenmelidir.

Uygulama Alanlar›
Tak›m tezgah›, Yatay k›zaklar, Ifl›k-orta uygulamalar›, Dikey k›zaklar

ve Bijur Otomatik ya¤ tafl›y›c› sistemler ile kullan›ma uygundur.

Art No: 893 620 Hacim: 400mL Amb./Ad.: 24

Stein Beyaz Lityum Gres Sprey
Çok maksatl› kullan›ma uygun, yüksek performansl›, genel amaçl› kullan›ma uygun yap›flkan gres sprey...

Özellikleri
- Kaliteli mineral baz ya¤ ve özenle seçilmifl kat›klardan oluflan, çok

maksatl› kullan›ma uygun yüksek performansl› lityum sabunlu

greslerdir.

- Su geçirmez ve sürtünmeyi önler.

- Metale çabuk nüfuz ederek kal›c› ya¤lama sa¤lar.

- -40º - +150ºC aras› ›s›ya dayan›kl›d›r.

- Korozyona karfl› koruma sa¤lar.

- Beyaz renktedir.

Avantajlar›
- Çok a¤›r çal›flma koflullar›n›n istenmedi¤i durumlarda iyi sonuç verir.

- Oksidasyon, pas ve korozyon önleyici özellikleri ilemetal yüzeyleri

korur. Afl›nmay› engeller.

- Yüksek ›s›ya ve suya dayan›kl›l›¤› mükemmeldir.

- Kolayca pompalanabilmesi sorunsuz çal›flma ortam› sa¤lar.

- De¤iflik penatrasyon aral›klar› sayesinde, endüstrinin farkl› sahalar›nda

kullan›m kolayl›¤› sa¤lar.

- Üstün ya¤lay›c›l›k özellikleri sistemin ömrünü uzat›r.

Uygulama fiekli
A¤›r flok ve ürün gerektirmedi¤i çeflitli endüstrilerde yayg›n bir kullan›m

alan›na sahiptir. Çal›flma s›cakl›klar›n›n 150ºC'yi aflmad›¤› uygulamalarda

tavsiye edilir. Özellikle düz ve rulmanl› yataklarda, kaymal› yüzeylerde

etkin ya¤lama sa¤lar. Gerekti¤inde otomotiv tip ekipmanlar›n gresaj›nda

kullan›l›r.

Uygulama Alanlar›
Su ile temas eden ortamlarda bak›m, onar›m ve ya¤lama amaçl›

kullan›l›r.

Yo¤unluk (15ºC’de)

Viskozite (100ºC’de)

Viskozite ‹ndeks

Akma Noktası (ºC)

Viskozite (40ºC’de)

ISO Viskozite Sınıfı

Parlama Noktası (ºC)

Özellik (Birim)

Yük (N)

Çelik Korozyon

FZG Testi (A/8.3/90)

AN 68
877

9.81

119

-32

68

228

68

1400

0

AN 100
880

12.13

114

-27

100

242

100

1500

0

>12

AN 220
892

20.90

108

-24

220

242

220

1500

0

AN 320
899

24.05

106

-22

320

250

320

1600

0

Metot
DIN 51757

DIN51550

DIN ISO 2909

DIN ISO 3016

DIN 51550

DIN ISO 2592

DI 51519

DIN 51350-02

DIN 51585

DIN 51354
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