
Etkili ve verimli bir kullanım sağlamak için uygulama yöntemi 3 adımdan oluşmaktadır.

·Yüzey Hazırlama
·Mol-C Uygulama
·Kürlenme

1-  Yüzey Hazırlama

Uygulanacak yüzeyin kir, yağ ve toz gibi kirleticilerden arındırılması gerekmektedir.
·Yüzeyi temizleyin.
·Yüzeyin yağdan arındırıldığından emin olunuz.

·Kumlama veya fosfatlama yöntemlerinden birini yapın. Kumlama ve
fosfatlama kaplamanın adezyonunu ve ömrünü artıracaktır.

·Kumlama veya fosfatlama yapılmadıysa mutlaka yüzeyi kir, yağ ve toz gibi
kirleticilerden arındırılması gerekmektedir. Temizlenmeyen yüzeylere
tutunma olmayacağı için performans düşük olacaktır.

2-  Mol-C Uygulaması

  Sıvı halde kapalı kaplarda saklanan kaplama uygulaması aşağıdaki sıraya göre yapınız.

·Sıvı halde olan kaplamayı iyice karıştırınız. Mixerde en az 10 dk iyice karışması
önerilmektedir. 
·El ile karıştırılması önerilmez.
·İhtiyaç duyulması durumunda Nanografi ‘nin önereceği tiner-seyrelticiyi kullanınız.
·Önceden yüzey hazırlama işlemi yapılmış parçaya uygulayınız.
·Uygulama yöntemi olarak spray (basınçlı spray tabancaları) daldırma yöntemleri kullanılabilir.
·Kaplama kalınlığı 5-22 μ  arasında olmalıdır.

3-  Kürleme

Kürleme işlemi 235 derecede 45 dakika veya 180 derecede 120 dakika yapılması yeterlidir.

Mol-C Dry 206 & 207 Kuru F�lm Yağlayıcı
Uygulama Prosedürü
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SORUMLULUK REDDİ 

Bu ürünün kullanıcıları, planlanan kullanımın özel bağlamında bilgileri gözden geçirmelidir. Nanografi Nanoteknoloji, yasaların izin verdiği azami 

ölçüde, kullanımdan  veya bu  bilgi formunda yer alan  bilgilere güvenilmesinden  kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Kanunen 

zorunlu ima edilenler dışında hiçbir açık veya zımni garanti verilmez. 

NANOGRAFI NANOTECHNOLOGY 

TEKNİK VERİ SAYFASI 

MOL-C DRY 206 SİYAH SERİSİ NG10CMW0946 

Siyah serisi ısı ile kürlenen, sürtünme önleyici boya şeklinde 

kuru bir yağlayıcıdır.Siyah Serisi, düşük ve orta yükler altında 
Özellikler ve faydalar 

metal-metal ve metal-plastik yüzeyler için gelişmiş korozyon  Mükemmel yağlama

koruması ve düşük sürtünme katsayısı sunan PTFE ile formüle  Yüksek yük taşıma kapasitesi

edilmiş, siyah renkli bir kaplamadır. 
 Metallere mükemmel yapışma

Özellik 
 Düşük sürtünme katsayısı

Mol-C Dry Siyah sürtünme karşıtı kaplamalar, aynı zamanda 

yağlayıcı boyalar olarak da bilinir. Sürtünme ve aşınmayı 

kontrol eder, bileşen arızalarını önler, yağlama aralıklarını 

uzatır ve bu sayede iş yükünü ve işletme maliyetlerini 

azaltarak güvenliği,güvenilirliği ve performansı artırır. 

 Yağlara ve yakıtlara karşı 
yüksek direnç 

 Yüksek korozyon direnci

  ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

MOL-C DRY SİYAH 

Standart Test Birim Sonuç 

Tedarik edildiği şekilde 

Tip Sürtünme karşıtı 

kaplama 
Renk Siyah 

Viskozite s 18-22

Kürleme Sıcaklığı 235C°’de 45 dakika 

Operasyon Sıcaklığı -60 C° ila 250 C°

Film kalınlığı Bant uygulamasında 

kalkma olmadı ve 

metal yüzey açığa 
çıkmadı. 

Kürlenmiş şekilde 

Sürtünme katsayısı 0,11-0,16
Sıcaklık aralığı °C 

(°F) 

-55 ila 245 arası
-67 ila 473 arası

ASTM D 3359  Çapraz Kesim Yapışma    - 

Uygulamada kalkma 

olmamış ve metal yüzey 

açığa çıkmamıştır. 
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        EN ISO 2812-1 Sıvılara Karşı Direnç saat 

24 

(Herhangi bir 

deformasyon 

gözlemlenmemiştir. 

Uygulamada kalkma 

olmamıs ve metal yüzey 

acığa çıkmamıştır.) 

IEC 60068-2-14 Termal Çevresel Stabilite - Uygulamada kalkma

olmamış ve metal yüzey

açığa çıkmamıştır. 

EN ISO 6270-1 Alüminyum Korozyon saat 500 

(Herhangi bir korozyon 

belirtisi, renk değişimi, 

çukurlaşma, beyaz tortu 

oluşumu 

gözlemlenmemiştir.) 

ASTM B117 Sülfirik Asit saat 100 

(Görünür korozyon. 

çukurlaşma. lekelenme, 

gibi herhangi bir 

deformasyon 

gözlemlenmemiştir.) 

ASTM B117 Tuz Spreyi saat 100 
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NANOGRAFI NANOTECHNOLOGY 

 
 

  ÜRÜN RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA  

 
Raf ömrü: 12 Ay 

(Orijinal ambalajı 20° C’nin altında ve 0° C’ nin üzerindeki sıcaklıklarda açılmadan saklanmak şartıyla 

üretim tarihinden itibaren 12 ay raf ömrüne sahiptir) 

 

 

  NASIL KULLANILIR?  

 
Etkili ve verimli bir kullanım sağlamak için uygulama yöntemi 3 adımdan oluşmaktadır. 

 Yüzey Hazırlama 

 Mol-C Uygulama 

 Kürlenme 

 

1- Yüzey Hazırlama 

Uygulanacak yüzeyin kir, yağ ve toz gibi kirleticilerden arındırılması gerekmektedir. 

 Yüzeyi temizleyin. 

 Yüzeyin yağdan arındırıldığından emin olunuz. 

 Kumlama veya fosfatlama yöntemlerinden birini yapın. Kumlama ve fosfatlama kaplamanın adezyonunu 

ve ömrünü artıracaktır. 

 

2- Mol-C Uygulaması 

Sıvı halde kapalı kaplarda saklanan kaplama uygulaması aşağıdaki sıraya göre yapınız. 

 Sıvı halde olan kaplamayı iyice karıştırınız. 

 İhtiyaç duyulması durumunda Nanografi önereceği tiner-seyrelticiyi kullanınız. 

 Önceden yüzey hazırlama işlemi yapılmış parçaya uygulayınız. 

 Uygulama yöntemi olarak spray(basınçlı spray tabancaları), fırça veya rulo ile uygulama, daldırma 

yöntemleri kullanılabilir. 

 Kaplama kalınlığı 5-22 μm arasında olmalıdır. 

 

3- Kürleme 

Kürleme işlemi 235 derecede 45 dakika yapılması yeterlidir. 
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  KULLANIM TEDBİRLERİ  

 
Lütfen bu belgenin kullanım sırasında dikkat etmeniz gereken güvenlik ve İSG önlemlerini içermediğini 

unutmayın. Ürünle birlikte gelen ürün bilgilerini, uygulama kılavuzunu, tehlike, uyarı, tedbir ve ikaz 

işaretlerini ve Güvenlik Bilgi Formu belgelerini incelemenizi öneririz. 
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