
Örnek Uygulama

Problem
HFO ve kargo ambarı arasındaki perde de 3cm x 12cm 
yüksekliğinde aşınmış bir bölge bulunuyor.Öncelikli 
olarak bölge ısıtıldı, deterjanlı su ve Wencon Cleaner ile 
temizlik yapıldı. 
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Uygulama metodu
HFO Tankın yenilenmesi
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Önerilen ürünler
Wencon Putty
Wencon Ceramic Cream Wencon Ceramic Coating
Wencon Cleaner Wencon Application tools

Resimler
1. HFO ve kargo ambarı arasındaki aşınmış perde yüzeyi

2. Alan etrafında delik bulundu ve Perago Disc Duo ile 
temizlendi.

3. Yüzey hazırlandı ve Wencon Putty deliğe uygulandı.

4. Wencon Ceramic Cream uygulandı ve 5 adet çelik 
plaka takviye olarak monte edildi. Dablin plakalar 
Wencon kullanım talimatlarına istinaden sızıntıların 
üzerine yapıştırıldı. Son kat olarak ise kahverengi renkte 
Wencon Ceramic Coating uygulanarak korozyona karşı 
koruma sağlandı.
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HFO tank ve soğutucu kargo ambarı arasındaki sızıntı A.1029
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http://www.wencon.com/
http://www.wencon.com/products/wencon-putty/
http://www.wencon.com/products/wencon-ceramic-cream/
http://www.wencon.com/products/ceramic-coating/
http://www.wencon.com/products/wencon-accessories/
http://www.wencon.com/products/wencon-accessories/


WENCON®Yüzey hazırlığı
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İşin niteliğine göre en uygun yüzey hazırlık yöntemini seçin. İhtiyaç hissetmeniz halinde bir 
Wencon teknisyeninden tavsiye isteyin. 

Kuru uygulamalar için yüzey hazırlık tavsiyeleri

Wencon ürünleri uygulanırken ortam sıcaklığı en az çiğ noktasının 3 derece üzerinde olmalıdır.Bu tip uygulamalar için 
Wencon Cream, Wencon Rapid, Wencon Coating, Wencon Ceramic Cream, Wencon Ceramic Coating, Wencon Hi-Temp, 
ürünleri kullanılabilir.Uygulama yüzeyi kesinlikle kuru bir yüzey olmalıdır.
1.Uygulama yapılacak parça, minimum 75 mikron sertlikte, SA 2½ standardında raspa yapılmalıdır. 
2.Uygulama yapılan parça, üzerinde bulunan tuzları kusması için en az 12 saat boyunca ılık bir ortamda bırakılmalı veya 
kaynak makinesi yardımı ile 30 - 40 °C (86-104 °F) sıcaklıkta ısıtılmalıdır.
3.Uygulamanın hemen öncesinde, tekrardan SA 2 ½ raspalama işlemi uygulayın.
4.Tuzlu suya aşırı derecede maruz kalmış, yüzeyi ıslak ve tuzlu parçalar için 2-3 kere raspalama uygulaması yapılması tavsiye 
edilir. Yüzey en az 2 saat raspa işleminden sonra açık gri bir renge kavuşmalıdır.
5.Uygulama yapılmadan önce son yüzey temizliği için Wencon Cleaner kullanılması tavsiye edilir.

Islak/Nemli Uygulamalar için yüzey hazırlık tavsiyeleri

Wencon ürünleri uygulanırken ortam sıcaklığı en az çiğ noktasının 3 derece üzerinde olmalıdır. Bu tip uygulamalar için 
Wencon UW Putty, Wencon UW Cream and Wencon UW Coating ürünleri kullanılabilir.
1. Yukarıda belirtildiği gibi su ve kum püskürtme raspası ile SA 2½ standartına yakın bir raspalama yapılmalıdır. 

Acil/Geçici Uygulamalar için yüzey hazırlığı - Perago Tedavisi

Perago çevresine sabit çelik uçlar takılan bir kauçuk disktir. Perago sıradan bir matkap ucuna monte edilebilir ve püskürtme 
raspalarına yakın bir çözüm almanıza yardımcı olur. Perago parçalarını Wencon distribütör ve temsilcilerinden sipariş 
edebilirsiniz.

Taşlama
Acil dumlarda, püskürtme tip raspa imkanı olmayan yüzeylerde, taşlama ile temizlik yönetimi kullanılabilir. Taşlama yapılırken, 
sert ve kaba taş ve disk kullanmanız tavsiye edilir. Taşlamadan önce ve sonra Wencon Cleaner kullanınız. Kağıt zımpara veya 
zımpara bezi ile taşlama tornalarda yapılan şaft tamirleri için tavsiye edilir. Taşlama genel olarak yüzey üzerindeki çukur ve 
göçük kısımların içine etki etmez. 

İğne Raspası
Bu raspa yöntemi son yıllarda neredeyse unutulmuştur. Çok kaba pislikleri ve pasları raspa etmek için kullanıldığı söylenebilir. 
İğne raspası çok iyi bir temizleme sağlar, ancak hem zaman almaktadır hemde uygulama esnsında çok yakın takip edilmelidir. 
İğne raspalamasından önce buhar ile temizlik yapılması tavsiye edilir.

Tel Fırçalama
Tel fırçalama yöntemi boya ve pas artıklarını kaldırmada iyi bir yöntemdir. Fakat tel fırçalamadan sonra yüzeyi taşlama 
yöntemiyle tekrar temizlemelisiniz.Bu da zaman alacaktır.

http://www.wencon.com/
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Sızıntı yapan tankların tamiri

Sızıntı yapan tankların tamiri için birçok yöntem 
bulunmaktadır.

Temel olarak, en iyi sonuç basınca maruz kalan 
tarafın onarımı ile alınabilir.

Bir tank sızıntı yapıyor ise, aşınma sadece sızıntının 
olduğu yerde olmaz. Sıklıkla rastlanan bir durum, 
sızıntı yapan alan çevresinin de aşınmaya maruz 
kalmasıdır.

Sadece sızıntı yapan küçük alanın tamir edilmesi, kısa 
bir süre sonra yeni tamir gerekliliklerini de ortaya 
çıkaracaktır.

1. Yüzey hazırlığı. SA 2 1/2 kum raspası veya metal 
yüzey görünene kadar tel fırça raspası yapılır. 
Wencon Cleaner ile yüzey degres yapılarak kir ve 
yağlardan temizlenir. Hasar görmüş alandan daha 
büyük bir uygulama alanı hazırlanır. Eğer yüzey 
yağ,tuzlu su ve benzeri maddeleri emmiş ise, bölge 
sıcak hava tabancası veya şaloma ile ısıtılır, tekrardan 
bir yüzey raspası yapılır. Sonrasında degres işlemi 
yapılır.

2. Uygun miktarda Wencon Rapid karışımı hazırlanır 
ve uygulanır. Yüzey ve uygulanan Wencon maddesi 
arasında iyi bir temasın oluşmasına dikkat edilmelidir. 
Hava teması engellenmelidir.

3. Ekstra güvenlik için,bir tarafı raspa yapılarak 
temizlenmiş ve parlatılmış bir metal plaka, uygulanan 
Wencon materyali kurumadan yüzeye 
yapıştırılabilir.Yüzey kıvrımlı ise, kullanılan 
destekleyici metal kıvrıma uygun bir hale getirilerek 
uygulama yapılmalıdır. Metal plakanın Wencon 
materyali ile sıkı temas ettiğinden emin olunmalıdır.

4. Daha sonraki aşamada oluşabilecek bimetalik 
korozyonun önlenmesi için, iç yüzeye Wencon 
Coating beyaz ve mavi renk olarak uygulanmalıdır.

Uygulama
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