
 

 

 

 

ISONEM THERMAL PAINT PU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Ürün Adı : ISONEM Thermal Paint PU 

İçerik : İki bileşenli, alifatik akrilik poliüretan reçine esaslı, 

metal yüzey ısı yalıtım boyası 

Yoğunluk (25°C, g/mL) : 0.75 ± 0.10 

pH (25°C) : Uygulanmaz 

Viskozite (25°C, mPa.s) : 3000 - 5000 

Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : Min. 55 

Isıl boya yüzey direnci (RS) : 0.0495 ± % 1,5 

Isı iletkenlik katsayısı (W/mK) : 0,0233  

Çözücü : Organik çözücü 

Parlama Noktası (°C) : > 21 

Karışım ömrü (20°C, dak.) : 40 - 60 

Renk : ISONEM renk kartelasındaki tüm renklerde üretilir 

Sarfiyat  : 1 kg/m² (mutlaka uygulama başarısı için 1kg/m², en 

az 1 mm kalınlıkta olmalıdır.) 

Kuruma süresi (sa.) : 4 - 6 

Tam kürlenme süresi  : 7 gün 

Ambalaj : A Bileşen: 4 kg, B Bileşen: 0,5 kg, toplam 4,5 kg 

kullanıma hazır set 

Uygulama Sıcaklığı (°C) : 5 – 35 

Depolama Sıcaklığı (°C) : 5 – 35 

Depolama Koşulları :  Kuru ve serin ortamlarda ısı, kıvılcım, alev ve 

tutuşturma kaynaklarından uzakta,  ambalaj 

kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız. 

Raf Ömrü : Üretim tarihinden itibaren 24 ay 

Uygulama Aparatı : Fırça, rulo, sprey 



 

 

 

UYGULAMA BİLGİLERİ 

Yüzey hazırlığı: Boya uygulanacak yüzeyler kirden, yağdan, pastan, gresten, gevşek 

kısımlardan ve diğer yabancı malzemelerden arındırılmış olmalıdır. ISONEM ANTI RUST 

ASTAR kullanılarak yüzey astarlanmalı ve 5 – 6 saat kurumaya bırakılmalıdır.  

Karışımın hazırlanması: Kullanmadan önce A bileşen iyice karıştırılmalıdır daha sonra 

sertleştiricisi (B Bileşen) ilave edilerek homojen karışım sağlandıktan sonra astarlanmış 

yüzeye tatbik edilir. 

Uygulama şekli: Ürün inceltilmeden rulo, fırça veya sprey ile 3 tam kat uygulama yapılmalıdır. 

İlk kat kuruduktan sonra ikinci ve üçüncü kat uygulama yapılmalıdır. İki kat uygulama arası 

minimum 4 saat beklenmelidir.  

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve AVANTAJLARI 

ISONEM THERMAL PAINT - PU yüksek performanslı, düşük ısı iletkenlik değerine sahip, 

seramik mikro kürecikleri içeren, iki bileşenli, alifatik akrilik poliüretan reçine esaslı, UV dirençli, 

ısı yalıtımı sağlayan özel bir kaplamadır. Isıtma ve soğutma enerjisi masraflarında uygulama 

kat sayısına bağlı olarak %40’lara varan miktarda enerji tasarrufu sağlar. Metal çatı, tank, 

kazan ve boru yüzeyleri için termal koruma sağlamak için formüle edilmiştir. Bu özelliği 

sayesinde enerji kaybını azaltarak verimliliğin artmasına yardımcı olur. 

 

- Radyan ısıyı geçirmez, %40’a varan enerji tasarrufu sağlar. 

- İç ve dış yüzeylere uygulanabilir. 

- İşçilik giderleri düşük, uygulaması kolay ve kısadır. 

- Kir tutmaz, kolay temizlenir. 

- Geç tutuşurluk ve yanmazlık özelliği vardır. 

 

ENERJİ TASARRUFU 

İngiltere de Thermilate Europe Ltd ,  

Yöntem: Sıcak oda testi uygulanmıştır Kızıl ötesi termometre kullanılarak ve termokuplile. 

(Thermilate) 

 



 

 

Test Detayları 

Örnek Kalınlığı (Alçıpan+Thermal Paint - PU kuru film)  :0,0128 M  

Boyutlar       : 0.302 x0302M  

Havanın Sıcaklığı      : 25.25°C 

Kaplanmış Yüzeylerin Sıcaklığı    : 18.06 °C  

Soğuk Yüzeyin Sıcaklığı     : 13.53 °C  

Isı Akımının Yoğunluğu     : 71.14 W/m²  

Alçıpana Sıcaklık Düşüşü/Hava Yüzeyi   : 11.72K 

Hava Yüzeyi Tabakası İçindeki Sıcaklık Düşüşü  : 7.19 K  

Alçıpan İçindeki Sıcaklık Düşüşü    : 4.53 K  

Alçıpan ve Hava Tabakasının Isı Direnci   : 0,1635 m²K/w  

Hava Yüzeyi Tabakasının Isı Direnci   : 0,1005 m² K/w 

Alçıpan ve Kaplamanın Isı Direnci    : 0.063 m² K/w  

Test Süresi       : 84 Saat  

Bina İçindeki Ortam Sıcaklığı     : 23°C  

 

Sıcaklık Algılayıcıları: Sıcaklıklar termokupl tipi problar kullanılarak ölçülmüştür. Ayrıca alan 

içinden birim arasına yerleştirilmiş kızılötesi ışından yararlanılmıştır. Yöntem ve 

Şartlandırmanın Sıcaklığı: 2 adet örnek hazırlanmış ve 7 gün boyunca koşullandırılmaya 

bırakılmıştır. Ölçülmüş Özellikteki Hatalar: %3’e kadar olan hatalar hesaba katılmıştır ve test 

2 kez gerçekleştirilmiştir. Isı Enerjisi Tasarruf Sonucu: Isonem örneği ile kaplanmış 9,5 mm 

nominal kalınlıktaki alçıpanın seramik kürecik içermeyen boş kaplama üzerindeki ısı 

direncindeki artış tek kat uygulamada %20.2’dir. 


