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

Yüzey Hazırlama 
Mol-C 315 Air Curing Uygulama 
Kürlenme 

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. 

Sıvı halde muhafaza edilen kaplama uygulanmadan önce en az 10 dk mixer
yardımıyla karıştırılmalıdır. 
Önceden yüzey hazırlama işlemi yapılmış parçaya uygulayınız. 
Kaplama kalınlığı 5-22 μm arasında olmalıdır. 

 Uygulanana yüzey kurumaya bırakılmalıdır. 
 23° ortam sıcaklığında 5-10 dakika içerisinde dokunacak kadar kuruma
gerçekleşir. 
Kaplanan yüzeyin tam kürlenme süresi 23° ortam sıcaklığında 2-3 saattir. 
Uygulandıktan sonra parçayı kullanmak için en az 2-3 saat ortam sıcaklığında
bekletiniz.
 

  1- Yüzey Hazırlama 

   2- Mol-C 315 Air Curing Uygulama 

 
  3- Kuruma ve Kürlenme Süreleri

Mol-C Dry 315 Kuru F�lm Yağlayıcı
Uygulama Prosedürü
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ÜRÜN BİLGİSİ   

NANOGRAFİ NANO TEKNOLOJİ 
TEKNİK VERİ DÖKÜMANI   

  
Ürün Grubu   

 

  
                                                  Yağlayıcı ve Kaplama  

Ticari İsim                                                                       Mol-C Dry 315 Air Curing 

  

Ürün Numarası  
  

                                                                                
 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ  
 

Fiziksel Özellikler(1)  
 

 
Yük taşıma kapasitesi, aşınma koruması, hizmet ömrü (2) 

Standart Test Birim Sonuç 
ASTM D2625 Falex, prosedür B, yük 

taşıma kapasitesi 
N 
N 
N 

s=12,000 
p=10,400 

ASTM D2625 Falex, prosedür A, 4,450 
N yükte dayanıklılık 

ömrü 

min s=185 

 p=210 

Standart Test Birim Sonuç 

- Renk - Gri 
- Servis sıcaklık aralığı °C 

°F 
-180 to 330 
-290 to 560 

EN ISO 

DIN 2431 

Viskozite, cup 4’de 

23°C (73°F) 

s 35 

ASTM 
D1475 

Yoğunluk 23°C’de (73°F) g/ml 1.08 

ASTM D56 Parlama Noktası °C 
°F 

15 
59 
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ASTM D2714 LFW-1, döner yük=2,860 
N @ 72 rpm, v=7.9 
m/dak, no. µ=0.1'e 
kadar devir sayısı 

min s=72,100 

p=105,500 

ASTM D2714 LFW-1, salınımlı, 
yük=900 N @ 89.5 
osc/dak, µ=0.08’e 
kadar salınımların 
sayısı 

 s=61,150 
p=215,300  

 
 

Direnç(3) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1)ASTM: American Society for Testing and Materials. DIN: Deutsche Industrie Norm. 
(2)Yüzey ön işlemi: s=kumlanmış; p= fosfatlanmış. 
(3) Korozyon korumasındaki performans, parçaların geometrisinden, yüzeyin ön işleminden, uygulama 
yönteminden ve uygulanan kuru filmin kalınlığından etkilendiğinden dolayı müşterilerin spesifikasyonları 
ayarlamadan önce orijinal parçalar üzerinde denemeler yapması önerilir. 

 
 

Standart Test Birim Sonuç 
ASTM B117, 
 
DIN 50021 

Kırmızı pas olmadan 
korozyon direnci 
(çelik alt tabaka, 
püskürtme 
uygulaması, film 
kalınlığı = 10 µm) 

  h p=100 
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NANOGRAİ NANO TEKNOLOJİ   
Etkili ve verimli bir kullanım sağlamak için uygulama yöntemi 3 adımdan oluşmaktadır. 

• Yüzey Hazırlama 
• Mol-C Spray 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 315 Air Curing Uygulama 

Sıvı halde muhafaza edilen kaplama uygulanmadan önce en az 2 dk mixer yardımıyla karıştırılmalıdır. 
• Önceden yüzey hazırlama işlemi yapılmış parçaya uygulayınız. 
• Kaplama kalınlığı 5-22 μm arasında olmalıdır. 

 
3- Kuruma ve Kürlenme Süreleri 

Uygulanana yüzey kurumaya bırakılmalıdır. 23°  ortam sıcaklığında 5-10 dakika içerisinde dokunacak kadar 
kuruma gerçekleşir. 
Kaplanan yüzeyin tam kürlenme süresi 23° ortam sıcaklığında 2-3 saattir. Uygulandıktan sonra parçayı 
kullanmak için en az 2-3 saat ortam sıcaklığında bekletiniz. 
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