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AÇIKLAMALAR 
ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Boya Üretimi Ve Uygulamaları 

MODÜLÜN ADI Metal Yüzeylerini Boyama 

MODÜLÜN TANIMI 

ÇeĢitli metal yüzeylerine, metalin cinsine ve uygulanacak 

boya sistemine göre uygulama tekniklerini doğru kullanarak 

hatasız boyama yapabilecektir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Metal yüzeyleri boyamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında çeĢitli metal 

yüzeylerinde boyama teknikleri kullanarak boyama 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. 2K akrilik astarlı metal yüzeye 2 K düz boya 

uygulayabileceksiniz. 

2. 2K akrilik astarlı metal yüzeye baz kat metal boya ve 

vernik uygulayabileceksiniz. 

3. 2K akrilik astarlı metal panel üzerine baz kat metalik 

boya ve HS sistem vernik uygulayabileceksiniz. 

4. 1K astarlı yüzey üzerine selülozik boya 

uygulayabileceksiniz. 

5. 2K astarlı metal yüzey paneline su bazlı son kat opak 

boya uygulayabileceksiniz. 

6. 2K astralı metal yüzey panel üstüne su bazlı baz kat metal 

boya ve HS sistem vernik uygulayabileceksiniz. 

7. Boyası hasarlı metal panele baz kat metal boya ve akrilik 

vernik uygulayabileceksiniz. 

8. Boyası hasarlı metal panele su bazlı metal boya MS 

sistem su bazlı vernik uygulayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Üreticilerin ürün, onarım, katalogları ve ürün teknik 

bültenleri, oto boyacılığı atölyesinde uygulamalar yapılacak. 

Donanım:Oto boyacılığı ile ilgili yayınlar,oto boyacılığında 

kullanılan tüm araç ve gereçler,iĢletmelerdeki boya atölyeleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği günümüzde yüzeylerin dıĢ etkenlerden 

korunması konusu büyük önem taĢımaktadır. Yüzey boyama iĢlemlerinizin daha kalıcı ve 

güzel olması için boya teknolojisinde sürekli yenilikler olmaktadır.  

 

Bu modül ile metal yüzeylerde uygulanan boyama yöntemlerini ve boya çeĢitlerini 

öğrenecek ve doğru uygulama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak 2 K akrilik astarlı metal yüzeye     

2 K düz boya uygulama iĢlemi yapabileceksiniz. 

  

 

 

 

 

 Metal yüzey boya sistemlerini ve çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Otomobiller üzerine uygulanabilen akrilik metalik boya çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Birbirleri arasında olan farklılıkları rapor haline getirip öğretmeninize ve 

arkadaĢlarınıza sununuz. 

 

1. METAL YÜZEY BOYA SĠSTEMLERĠ 
 

Metal yüzeyleri dıĢ etkilere karĢı koruma ve dekoratif amaçlı boyama ve koruma 

sitemleridir. Bu ürünler uzun süreden beri demir, sac, çelik, döküm, alüminyum, galvaniz, 

bakır ve krom gibi metallerden yapılmıĢ makinelerle, cihaz ve yapı elemanlarının 

paslanmaya, korozyona, kimyasal etkilenmeye, UV ıĢınlara ve fiziksel darbelere karĢı 

korunmasında baĢarıyla kullanılmaktadır. 

 

1.1. Sınıflandırılması 
 

Astarlama iĢleminden sonra yapılan boyama ve boya kat sayısına göre 

isimlendirilirler. Tek katlı, iki katlı, üç katlı ve dört katlı çeĢitleri vardır. 

 

1.1.1. Bir Katlı (Tek Katlı) Boyama Sistemleri 
 

Otomotiv sektöründe önceden çokça kullanılan selülozik ve sentetik sistem 

boyamacılığında uygulanmıĢ bir sistemdir. Bu tür boyama sistemlerinde boyanın parlak 

görünmesi için içine yardımcı malzemeler konur. Yardımcı parlaklık kazandırıcı maddelerin 

yanında boyama iĢleminden sonra cilalama iĢlemi yapılırdı. Bu iĢlem, cilalama iĢlemi 

sonrasında meydana gelen matlaĢmaları önlemek için de yapılmaktaydı. Akrilik boyama 

sisteminde de tek kat boyama yapılmaktadır. Akrilik düz boyama sisteminde parlaklık, 

boyanın içerisine konulan yardımcı katkı maddeleri ile sağlanmaktadır. 

 

Tek (bir komponentli) ve iki bileĢenli (iki komponentli) uygulamaları vardır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 1.1: Katlı boyama sistemleri 

1.1.1.1. Tek BileĢenli (Bir Kompenentli 1 K) Boyalar 

 

Tek bileĢenli boyama sisteminde boyanın içerisine sadece solvent (inceltici) konulur. 

Solvent buharlaĢması ile boya çok hızlı kurur. Parlaklığı çok yüksektir. Kuruma süresi 

uzundur. Pasta poliĢ yapılabilir. 

 

1.1.1.2. Ġki BileĢenli (Ġki Kompenentli 2K) Boyalar 

 

Orta ve yüksek katı maddeli, akrilik-poliüretan esaslı boyalardır. SertleĢtirici 

konularak uygulanır. SertleĢtirici ile kimyasal reaksiyona girerek kurur. Kuruma süresi 

kısadır. Yüksek parlaklık ve renk kalıcılığına sahiptir. Yüzeyleri kolayca örter. Malzeme ve 

iĢçilik yönünden ekonomiktir. 

 

1.1.2. Ġki Sistemli Boya (Baz kat + Vernik) 
 

Önce ana katın (baz katın) uygulandığı sonra üzerine vernik uygulamasının yapıldığı 

sistemlerdir. 

Bu tür uygulamalarda ana kat, iki kat yaĢ uygulanır. Katlar arasında yeterli 

havalandırma süresi verilir. Daha sonra sadece metalik boyalarda boya inceltilmeden 

uzaktan seri bir Ģekilde duman kat (kuru) uygulama yapılır. Kuru uygulamanın 

yapılma amacı görüntüyü düzeltmektir (Efekt vermektir.). Ön buharlaĢmanın verilmesinin 

ardından vernik uygulaması yapılır. Normal akrilik verniğin özelliğine göre istenen kalınlığı 

elde edebilmek için 2–3 kat uygulanır. 

 

Baz kattan sonra ön buharlaĢma süresi 45 dakikayı geçerse boya kurur, vernik yüzeye 

yapıĢmaz. Verniğin yüzeye yapıĢmasını sağlamak için boyanın özelliğine göre P 1200 – 

2000 arasında uygun zımpara kullanılarak boyalı yüzeyde çizikler oluĢturulur. Çiziklerin 



 

5 

 

oluĢturulmasından sonra bir kat, son kat boya uygulanır. Son kat boya uygulamasının 

ardından vernik uygulamasına geçilir. 

 

1.1.3. Üç Sistemli (Renkli Astar + Baz Kat + Vernik) Boyama 
 

Bu boyama sistemi genellikle Ģeffaf ve örtücülüğü az olan boyalar ile yapılan boyama 

iĢlemlerinde kullanılır. ġeffaf ve örtücülüğü az boyalarda, astar olarak renklendirilebilen 

akrilik astarlar kullanılır. 

 

Normal dolgu ve son kat astarları içerisine konulacak olan son kat boya dayanımı 

azaltır. Renklendirilebilen astarlar yapılırken içerisine belirli oranda boya konulduğunda 

dayanım ve diğer özellikleri bozulmayacak Ģekilde imal edilirler. YaklaĢık olarak, 

renklendirilebilen astarların içerisine % 5–25 oranında son kat renkli boya konulabilir. 

Astarlamanın son katının atımı sırasında konulan bu boya, son kat boyanın örtücülüğünü 

artırır. Renklendirilebilen astar uygulamasından sonra son kat boya ana kat (baz kat) olarak 

uygulanır. Ana kat uygulamasından sonra vernik uygulaması yapılır. 

 

1.1.4. Dört Sistemli (Renk Astarı + ġeffaf Baz Kat + ġeffaf Efekt + 2 K Vernik) 

Boyama 
 

Genellikle motosiklet boyamacılığında kullanılan bir boyama sistemidir. Boyada 

derinlik görüntüsü vardır. Bu derinliği, ana kat boyamadan sonra atılan Ģeffaf görüntü 

düzeltme katı verir. 

Astar hazırlığı üç katlı sistemdeki ile aynıdır. Ana kat boyası olarak genellikle sedefli 

görüntüye sahip boyalar kullanılmıĢtır. 

Ana kattan sonra uygulanan Ģeffaf görüntü düzeltme katı içerisinde özel pigmentler 

bulunmaktadır. Bu pigmentler, renge derinlik kazandırır. Bu malzemenin içerisinde de sedef 

pigmentleri kullanılmaktadır. Atım sırasında görüntü düzeltme katı malzeme, metal ve sedef 

pigmentlerini boya üst yüzeyine yakın homojen bir Ģekilde dağılmasını sağlar. 

 

1.2. Metal Yüzeylerin Boyanmasında Doğru Sistemin Seçilmesi 
 

Metal, ağaç, plastik, cam, deri ve toprak gibi temel maddelerden üretilen binlerce ürün 

ve yarı ürün, eĢya ve malzemeler, üretildiği andan itibaren kullanılıp iĢe yaramaz duruma 

gelinceye kadar; 

 

 Ġklim değiĢikleriyle oluĢan yağmur, rüzgâr, gün ıĢığı, nem, sıcak, soğuk ve 

tozun; paslanma, aĢınma, çatlama, eskime ve çürüme gibi yıkıcı etkileriyle, 

 

 Endüstriyel çevrelerde oluĢan tuzlu, asitli ve alkalik ortamlarla, su buharı, 

solvent buharları, oksidasyon ve kükürtlü gazlar gibi ortamların yıkıcı 

etkileriyle karĢılaĢmaları sonucu ömürlerinin ve kalitelerinin önemli bir 

bölümünü yitirip ekonomik ve dayanıklı olmaktan çıkarlar. 
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Bu yıpratıcı etkileri, organik yüzey örtücüler olarak bilinen boyalar ile verniklerin en 

etkili ve en ekonomik olarak önledikleri bir gerçektir. 

 

1.3. Boya Sistemlerine Yardımcı Malzemeler 
 

Yarı-ürünleri ve yardımcı malzemeleri, organik yüzey kaplama üretiminde ve 

uygulanmasında kullanılan ara ürünlerdir. Bu tip ürünler, boya ve verniğin performansını 

artırıcı katkı maddeleri ya da yardımcı ürünlerdir. Ayrıca inceltici tinerler ve sertleĢtirici 

harterleri de bu grupta değerlendirilirler. 

 

1.3.1.Tinerler ve Ġncelticiler 
 

Boyama iĢlemine uygun tinerin seçilmesi, boyadan beklenen verimin istenildiği gibi 

alınabilmesi için gereklidir. Bu bakımdan, inceltme iĢleminde önerilen incelticilerin ve 

inceltme oranlarının kullanılmasına özellikle dikkat edilmelidir.  

Tiner, boyanın yapısındaki öteki girdiler ile uyumlu olmalıdır. Homojen bir karıĢım 

oluĢturmalı ve bunu sürdürebilmelidir. Tiner sistemleriyle uyumlu olarak tüm bu 

gereklilikleri tam anlamıyla karĢılayacak nitelikte üretilmektedirler. Ayrıca yapılarında 

sağlık açısından kullanımı sakıncalı olan solvent bulunmaz. 

Polimerizasyonla kuruyan boya ve verniklerin inceltilmesinde kullanılan tinerler iki 

ana gruba ayrılırlar: 

 

 Hidrokarbon solventlerden yapılan tinerler 

 

 Hidrokarbon solventlerle çeĢitli kimyasal solventlerin karıĢımından yapılan 

tinerler 

 

Isı etkisiyle (termal polimerisazyon) polimerizasyon sonucu kuruyan boya ve 

vernikler (fırın sistemler) ise genellikle hidrokarbon solventlerin yanında yüksek çözücülük 

gerektiren kimyasal solventler kullanılır. 

 

Oysa oksidatif polimerizasyon yoluyla hava kurumalı boya ve vernikler (sentetik 

sistemler) yalnızca hidrokarbon solventlerle inceltilebilirler. 

 

1.3.2. SertleĢtirici ve Harterler 
 

Poliüretan, Akrilik ve Epoksi gibi bazı polimerlerin kürleĢmeleri için reaktif grup 

taĢıyan ikinci bir polimere gereksinim duyarlar. Bunlara sertleĢtirici ya da harter denir.  

 

Çoğu sertleĢtiriciler. Neme ve ısıya karĢı aĢırı duyarlıdırlar. Bu nedenle uygulamalar 

nemsiz, kuru ve aĢırı sıcak olmayan ortamlarda yapılmalıdır. SertleĢtirici ve harterleri uygun 

ölçü ve koĢullarda kullanıldıklarında performansları en üst düzeye çıkar.Ġki komponentli 

Poliüretan ve Akrilik sistem sertleĢtiricileri neme ve ısıya karĢı aĢırı duyarlıdırlar. Bu 

nedenle nemsiz, kuru ve aĢırı sıcak olmayan ortamlarda uygulama yapılır.Yağmurlu ve nemli 

ortamlarda uygulama yapılmaz. Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 10–30°C ve 
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uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Poliüretan ve akrilik sertleĢtiriciler 

ambalajı ilk açıldığında saydam ve tortusuz olmalıdırlar. Aksine ambalajın dibinde beyaz bir 

çökelti ya da süte benzer bulanıklık varsa sertleĢtirici bozulmuĢ demektir. Bu Ģekilde 

kullanılmaz. 

 

En iyi sonucu alabilmek için karıĢımlar, daima önerilen oranlarda ve ölçülerde 

yapılmalıdır. Kurumayı hızlandırmak için fazladan verilen sertleĢtirici, kırılganlığa ve 

zamanla sistemin dökülmesine yol açabilir. Ağırlıkça önerilen karıĢımlar hacimce yapılırsa 

yoğunluk farkından dolayı daha az sertleĢtirici kullanılmıĢ olacağından yeterli sertlik elde 

edilmeyebilir. Hazırlanan karıĢım, daha iyi performans için 3–5 dakika kap içinde 

bekletilerek ön reaksiyonun tamamlanması sağlanır. Hazırlanan karıĢım 3 saat içinde 

tüketilmelidir. BoĢaltmak için ambalajları delinmemelidir. Kapaklarından boĢaltılır. ĠĢlem 

bitince kapaklarını sıkıca kapatılır. Özellikle sertleĢtiricilerin kapağı kesinlikle açık 

bırakılmaz ve yarım kalmıĢ ambalajlar en kısa sürede ve aynı gün içinde tüketilmelidir. 

 

Bütün sertleĢtirici ve harterleri kullanırken dikkatli olunmalıdır. Solunmamalı ve 

deriye temasından kaçınmalıdır. Ġki komponentli Poliüretan ve Akrilik sistem sertleĢtiricileri 

kuru ve serin yerde, ısı ve ateĢten uzakta, açılmamıĢ ambalajında ve +5 °C’ nin üzerinde 3 ay 

stoklanabilir. Ġki komponentli Poliüretan ve Akrilik sistemler, profesyonel uygulamalar 

içindir. Amatör ve uzman olmayan kiĢilerce kullanılması sakıncalı olabilir. 

 

KarıĢım yapmadan önce özellikle 1komponentleri yapısındaki pigmentlerin zamanla 

dibe çökme olasılığına karĢı temiz ve pürüzsüz bir çıta ile iyice karıĢtırmak gerekir. 

 

1.3.3. Yardımcı Maddeler 
 

 Ġlki yapı olarak boya, vernik ve öteki organik kaplamalarla aynı olmamasına 

karĢın bu ürünlerin uygulamalarında performans artırıcı özellikler sağlayan 

boya sökücü, metal temizleyici, yapıĢtırıcı ve tutkallar gibi yardımcı mamul 

ürünlerle, baĢka hiçbir gruba girmeyen öteki yardımcı ürünleri kapsarlar.  

 

 Ġkinci gruptaki yardımcı ürünler ise tek baĢlarına kullanılmamalarına karĢın 

uygulandıkları sistemin performans ve özelliklerini önemli ölçüde geliĢtiren 

yardımcı girdilerdir. En yüksek verimi almak için bu ürünlerin kullanımları, 

sistemle uygun olacak yöntemlerle uygun ortam koĢullarda ve önerilen 

oranlarda yapılmalıdır. 

 

1.3.4. Yarı Ürünler 

 
Yarı ürünler, boya ve organik kaplama üretiminde kullanılan ara ürünlerdir. Bu 

ürünler, boyanın temel girdilerinin yarı-ürün olarak hazırlanmıĢ biçimleridirler. Bunlar; boya 

binderleri, solüsyon ve dolgu pastaları, özel rezin ve polimer solüsyonlar, amino rezin 

solüsyonlar, yüzey düzenleyici katkılar, kürleĢme hızlandırıcıları, dispersan maddeler ve 

kurutucu solüsyonlar gibi boyanın hem ana girdisi ve hem de performans artırıcı nitelikte ek 

girdisi olan yarı ürünlerdir. 
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1.4. Metal Yüzey Son Kat Boya ÇeĢitleri 
 

Fabrika boyama iĢlemlerinde araçların son kat boyası fırın boya sistemine göre opak 

veya vernikli boya olarak yapılır. Opak boyalar daha kolay ve seri olmasına karĢılık 

performansının zayıflığından dolayı vernikli boya sistemleri daha fazla tercih edilmektedir. 

 

Vernikli boya sisteminde koruyuculuk, daha yüksek kalite ve daha uzun süre boya 

garantileri verebilmek mümkündür. 

 

Tamir boya iĢlemlerinde, fabrika orijinal boyasına uyumlu 2 Komponentli opak veya 

vernikli sistem akrilik tamir boyaları kullanılır. Akrilik tamir boya iĢlemleriyle de 

fabrikaların verdiği boya garanti süreleri verilebilir. Ancak bu garanti sürelerini verebilmek 

için onaylı tamir boya markası ile, onaylı çalıĢma tekniklerinin kullanılması gereklidir. 

 

Son kat  akrilik tamir boyaları yaĢ üstü yaĢ çalıĢılabilen akrilik astarlar üzerine 

uygulandığı gibi hasarlı yüzeylerde polyester macun çalıĢılmıĢ akrilik astarın kurutulup 

zımpara yapılmasından sonra da son kat boyalar uygulanabilir. 

 

Son  kat boyanın kalitesi, akrilik astarın uygun kalite standartlarda çalıĢılmasına bağlı 

olduğundan temel alt kat astar çalıĢmalarına da gereken özen verilmelidir. Kaliteli çalıĢılmıĢ 

akrilik son boyaların görünüĢü ve parlaklığı mükemmeldir.Yeni uygulaması ve kurutulması 

tamamlanmıĢ bir akrilik boya veya vernik çok gerekmedikçe pasta-cila iĢlemi ile parlatma 

yoluna gidilmemelidir. Ancak, boya yüzeyinde istenmeyen toz,boya akıntısı gibi hatalar var 

ise pasta-cila iĢlemleri yapılmalıdır. 

 

Oto tamir boyama iĢlemlerinde son kat boyalar ile araçlarda orjinal fabrika boyasına 

uygunluk sağlamak, hava ve kullanım Ģartlarına karĢı performans göstermek ve dekoratif 

görüntü özelliği amacıyla son kat boyalar uygulanır. 

 

1.4.1. Akrilik Son Kat Boya 
 

Son kat boyalar, hidroksil içeren alkid kombinasyonuyla hazırlanmıĢ iki bileĢenli, 

hava kurumalı, izosiyanat sertleĢtiricili, metal yüzeylerde kullanılan poliüretan son kat bir 

boyadır. Makine sanayi, madeni eĢya ve metal mobilya sanayinde ve tarım aletlerinde 

kullanılır.  

 

Sert ve metal yüzeylere çok iyi tutunan bir boyadır. Kimyasal ve darbe direnci 

yüksektir. Metal yüzeylere mükemmel kimyasal ve mekanik özellik verir. Çoğu kimyasal 

maddelere, özellikle alkalilere ve deniz suyuna dirençlidir. Kalıcı parlaklıktadır. Zamanla 

donuklaĢmaz ve kabuklaĢmaz.  

 

Su, nem ve sararmaya karĢı iyi dayanıklılık gösterir. DKP sac, demir ve döküm 

yüzeyler için sert ve parlak, metal yüzeylerde iyi kimyasal dayanım sağlar. Büyük makineler 

için tam kürleĢme 7 gün sürer. Renk stabilitesi sınırlıdır. Sürtünme ve su dayanımı yüksektir. 
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1.4.2. 2 K Akrilik Boya 
 

2 K PU son kat boyalar, hidroksil içeren alkid kombinasyonuyla hazırlanmıĢ iki 

bileĢenli, hava kurumalı, izosiyanat sertleĢtiricili, metal yüzeylerde kullanılan son kat bir 

boyadır. Makine sanayi, madeni eĢya ve metal mobilya sanayisinde ve tarım aletlerinde 

kullanılır. Sert ve metal yüzeylere çok iyi tutunan bir boyadır. Kimyasal ve darbe direnci 

yüksektir. Metal yüzeylere mükemmel kimyasal ve mekanik özellik verir. Çoğu kimyasal 

maddelere, özellikle alkalilere ve deniz suyuna dirençlidir. Kalıcı parlaklıktadır. Zamanla 

donuklaĢmaz ve kabuklaĢmaz. Su, nem ve sararmaya karĢı iyi dayanıklılık gösterir. DKP 

sac, demir ve döküm yüzeyler için sert ve parlaktır. Metal yüzeylerde iyi kimyasal dayanım 

sağlar. Büyük makineler için tam kürleĢme 7 gün sürer. Renk stabilitesi sınırlıdır. Sürtünme 

ve su dayanımı yüksektir. 

 

ġekil 1.2: Katlı vernik sistemleri 

1.4.3. Baz Kat Boya Akrilik Vernik 
 

Son kat boyama iĢleminin 2 kademe uygulama ile bitirilmesidir.2 Kat boyama sistemi 

opak, metalik veya metal sedefli özellikte olabilir. 2 K akrilik astar iĢlemi tamamlanmıĢ 

yüzeyler üzerine araç rengine göre hazırlanmıĢ opak, metal veya metal sedefli baz boya, 

önerilen oranda incelticisi ile karıĢtırılır. 

 

Baz boya solvent esaslı olabildiği gibi yeni teknoloji ürünü olan su bazlı boya sistemi 

de daha avantajlı olduğu için tercih edilebilir. Kullanılan baz özellikteki boya karıĢımı, 

örtücülük sağlanana kadar uygulanır. 
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Metalik baz boya uygulamalarında yüzeyde metal dağılımının düzenli olabilmesi için 

üstten depolu pistoleler kullanılmalıdır. Çünkü üsten depolu pistolelerde düzenli metal boya 

akıĢı ile homojen metal boya uygulaması kolaylıkla yapılabilir. Baz boya uygulaması 

bittikten sonra matlaĢana kadar kuruması beklenir.Su bazlı boya uygulandıysa kuruma ısı 

veya Dry jet  kurutma aparatı ile hızlı bir Ģekilde kurutulur. Kuruması tamamlanmıĢ baz boya 

yüzeyi hava tutarak mumlu bez ile toz alma iĢlemi yapılarak vernik uygulamasına geçilir.  

 

1.4.3.1. Metalik Baz Kat  

 

Otomobil imalatçılarının seri üretiminde birkaç yıldan beri artan bir oranda, iki kat 

boyamalar kendini kabul ettirmiĢtir. Bu son kat boyamalarda istenilen renk tonu ilk kat boya 

uygulanmakta, ayrıca sürülen vernik renk derinliği, parlaklık ve ilaveten yüksek koruma 

sağlamaktadır. Düz renk tonlarında da iki kat boyama vardır ancak metalik ve efekt renk 

tonlarında bu daha da artmaktadır. 

 

Metalik baz kat boyaların renk tonu uygulaması, bu teknikle, muhtelif enjeksiyon 

tekniklerine ve çok hafif renk tonu farklılıklarına bağlı olmaksızın mükemmel sonuçlar elde 

edilebildiğinden uluslararası çapta gittikçe daha çok anlam kazanmaktadır. 

 

 Metalik renklerin nüanslandırılmasında aĢağıdaki hususlar önemlidir: 

 

 Renk tonu değerlendirmesinin her zaman gün ıĢığında (kuzeyden gelen 

ıĢık) yapılmalıdır, direkt güneĢ ıĢığından kaçınılmalıdır.   

 Yine burada da doğru renk tonunun denenmesi önemlidir. Metalik 

renklerde inceltilmemiĢ boyanın, bir spatula yardımıyla basınç altında 

yaklaĢık 4x5 cm’lik bir alana sürülmesi tavsiye edilir. Bu sayede yaklaĢık 

olarak püskürtme karakterine ulaĢılacaktır. 

 Son güvenilirliğin sağlanması ise sadece boyanın tabanca ile 

uygulanmasından sonra mümkün olacaktır. 

 Nüanslandırmak için ilk sırada formül içeriğinde bulunan karıĢım 

boyaları kullanılır. 

 Sadece metalik boyalar için uygun ve izin verilmiĢ olan saydam karıĢım 

boyaları kullanılır. 

 Metalik renk tonlarının renk açma iĢlemini örneğin karıĢımda kullanılan 

gümüĢ metal ile yapınız.  

 Bir gümüĢ metal ne kadar kalın ise o derece parlak renkli boyalar elde 

edilmesi mümkündür. 

 Gerektiğinde araç üzerinde renk tonu uyarlaması (boya denemesi) 

yapınız. 

 

1.4.3.2. Sedefli baz kat 

 

Sedefli boyalarda renk görüntüsünü, boya malzemeleriyle birlikte içerisine konulan 

fosfor esaslı mika parçaları verir. Mika parçaları, titan dioksit kaplanmıĢ ve metal oksitleri 
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ile renklendirilmiĢ pigmentlerdir. Sedefli boyalarda normal, yanar döner sedef pigment, bakır 

ve grafit pigmentleri kullanılır. 

 

ġekil 1.3: Sedefli pigmentlerin ıĢığı yansıtması 

1.4.4. Akrilik SertleĢtirici 
 

Akrilik esaslı malzemelerin içerisine konur. Akrilik son kat boya, vernik ve astarlar 

için ayrı sertleĢtiriciler üretilmiĢtir. Ama hepsinde kullanılma özelliğine sahip sertleĢtiriciler 

de vardır. SertleĢtirici konulmayan akrilik esaslı boya ve boya malzemeleri hem kurumaz, 

hem de yüzeye yapıĢmaz. Az veya çok karıĢtırılmaları da boya ve boya malzemelerinin 

kurumasını etkiler. 

 

Resim 1.1: Akrilik sertleĢtiriciler 

Akrilik sertleĢtiriciler izosiyanat, alifatik izosiyanat, poliamin, fosforik asit içerir. 

Özellikle izosiyanat, insan vücudundaki salgı bezlerine zarar verir. Uygulamalar sırasında 

mutlaka temiz hava veren maskeler kullanılmalıdır. 

 

1.4.4.1. Akrilik SertleĢtiricilerin Görevi 

 

Akrilik sertleĢtiriciler, akrilik son kat boyaların, verniklerin, astar boyaların kimyasal 

reaksiyonla kurumasını sağlar. 

 

1.4.4.2. Akrilik SertleĢtiricilerin ÇeĢitleri 
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Akrilik sertleĢtiriciler içerisindeki kalıcı madde oranına, uygulama ortam sıcaklığına 

ve kullanıldığı ana bileĢene göre çeĢitlendirilir. 

 

1.4.4.3. Ġçerisindeki Kalıcı Madde Oranına Göre SertleĢtiriciler 

 

SertleĢtiricilerin içerisinde yüzeyde kalan, yüzeye yapıĢan katı maddeler vardır. Bu 

katı maddeler boya kalınlığını, örtme gücünü, atım kat sayısını direkt etkiler. Son 

zamanlarda yüksek kalıcı katı madde oranlı sertleĢtiriciler daha çok kullanılmaktadır. Bu 

özelliklerine göre de sertleĢtiriciler üç çeĢittir: 

 

  Normal sertleĢtiriciler (standart ), 

  Kalıcı katı madde oranı orta düzeyde (MS) olan sertleĢtiriciler, 

  Kalıcı katı madde oranı yüksek düzeyde (HS) olan sertleĢtiriciler  

 

1.4.4.4. Uygulama Ortam Sıcaklığına Göre SertleĢtiriciler 

 

SertleĢtiriciler, üretim özellikleri nedeniyle boya ve boya malzemelerinin kuruma 

sürelerini de etkiler. Ortam sıcaklığının soğuk ya da sıcak olması boyanın kuruma süresini 

azaltır ya da artırır. Boya malzemelerinin çok kısa sürede kuruması istenmez. Kısa sürede 

kuruyan boya veya boya malzemesi yüzeye tam yayılamaz. Çok geç kuruması da zaman 

kaybına sebep olur. Uygulama ortamının sıcaklığına göre boya ve boya malzemelerinin 

kuruma süresini ayarlamak amacıyla sertleĢtirici içerisine bazı katkılar konulmuĢtur. Bu 

özelliklerine göre de sertleĢtiriciler üç çeĢittir: 

 Ekstra kısa sertleĢtiriciler  

 Kısa sertleĢtiriciler  

 Uzun sertleĢtiriciler 

 

1.4.4.5. Kullanıldığı Ana BileĢene Göre SertleĢtiriciler 

 

SertleĢtiriciler, içerisine konulan bağlayıcılar ve pigmentlere göre değiĢik özellikler 

kazanır. Bunun sonucunda astar boya, son kat boya, verniklerle kullanılacak Ģekilde 

özellikler kazandırılır. SertleĢtirici hangi malzeme ile kullanılacak Ģekilde üretilmiĢse o 

malzeme ile kullanılmalıdır. 

 

Bazı durumlarda aynı vernik, her üç ana bileĢenle kullanılacak özelliğe sahip olabilir. 

Bu tür sertleĢtiricilere üniversal sertleĢtirici denir. Doğru yerde kullanmanın en iyi yolu ürün 

katalogunu okumaktır. 

 

1.4.4.6. Akrilik SertleĢtiricilerinin Kullanılma Kuralları 

 

Akrilik sertleĢtiriciler kullanıldıkları ana bileĢenin içerisine 1 / 2, 1 / 3 veya 1 / 4 

oranında konulur. SertleĢtirici oranı fazla olursa portakallı yüzey elde edilir. Az konulursa 

kuruma süresi uzar veya yapıĢma gerçekleĢmez. 

 

Hazırlanan karıĢımın kullanım ömrü malzemenin özelliğine, karıĢım oranına, 

sertleĢtiricinin çeĢidine, hava sıcaklığına göre değiĢir. Bu süreler yarım saat ile on saat 
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arasında değiĢmektedir. Vernik ve bazı astar boyalarda karıĢım ömrü kısadır. Ama bazı astar 

boyalarda da süre on saate kadar çıkabilir. 

 

1.4.5. Ġncelticileri 
 

Tüm boya ve boya malzemeleri piyasaya sürülürken raf ömrüne göre en uzun süre 

dayanabilecek Ģekilde ve yoğunlukta imal edilirler. Farklı viskozitelerdeki bu malzemelerin 

uygulama öncesinde mutlaka viskozitelerinin ayarlanması gerekir. Bu viskoziteye uygulama 

viskozitesi denir. Uygulama viskozitesi her ayrı malzemeye göre değiĢir. Uygulama sonrası 

eni iyi sonucu elde etmek için çok iyi ayarlanmaları gerekir. 

 

Akrilik boya ve boya malzemelerinin uygulama viskozitesine getirilmesi için 

kullanılan incelticilere akrilik incelticiler denir. Resim 1.2’ de akrilik incelticiler 

görülmektedir. 

 

Resim 1.2: Akrilik incelticiler 

1.4.5.1. Akrilik Ġnceltici ÇeĢitleri 

 

Ġncelttikleri malzeme çeĢidine, ortam sıcaklığına göre çeĢitlere ayrılır. 

 

1.4.5.2. Ġncelttikleri Malzeme ÇeĢidine Göre Tinerler 

 

Ġki bileĢenli (2 K) tinerler, iki bileĢenli akrilik son kat boya, astar boya ve verniklerin 

inceltilmesinde kullanılırlar. 

 

1.4.5.3. Ana Kullanılma Ortam Sıcaklığına Göre Tinerler 

 

SertleĢtiricilerde olduğu gibi tinerler de kuruma süresini değiĢtirirler. Boyanın kısa 

sürede ya da uzun sürede kurumasını sağlarlar.  
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1.4.5.4.Akrilik Ġncelticilerin Kullanılma Kuralları 

 

Boya ve boya malzemesinin özelliğine göre % 10 ile % 100 arasında konur. 

 

Konulması sırasında ölçülü kap ya da ölçü çubuğu kullanılması en iyi sonucu 

verecektir. 

 

1.4.6. Uygulama Metotları 
 

Uygulama süresince yüzey ısısı minimum 12 °C tercihen 15 °C olmalıdır. Boyadan 

daha iyi bir sonuç almak istenirse yüzey önce astarlanmalıdır. Uygulama doğrudan sac 

yüzeyine yapılacaksa yüzeylerden eski boya kalıntıları, pas vb. maddeler yakılma, tel fırça, 

zımpara veya benzeri yöntemlerden biri ile yağ vb. kirlilikler ise solventle yıkanarak 

uzaklaĢtırılmalıdır. 

 

Astar üzerine yapılacak uygulamalarda ise astarın çözücülerden etkilenmeyecek tipte 

olması gerekir. Yeni uygulanmıĢ veya henüz yeterli dayanıklılığı kazanmamıĢ astarlı 

yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.  

 

Çünkü kabarma, sac yüzeyden kaldırma gibi yüzey bozukluklarına neden olabilir. 

Gerektiği hallerde uygulamadan önce boyanacak yüzeyin ufak bir yerinde deneme 

yapılmalıdır. Ġnceltme için akrilik tiner kullanılmalıdır. Normal olarak 18- 20s /DINCUP4 

/20 °C’ ye inceltilen boya 35–40 mikron kuru film kalınlığı verecek Ģekilde yaĢ üstüne yaĢ 

iki kat uygulanır. 

 

1.4.7. Kullanım Alanları 
 

Endüstriyel atmosfer veya deniz atmosferi gibi korozif ortamlarda bulunan yüzeylerde 

Endüstriyel atmosfer veya deniz atmosferi gibi korozif ortamlarda bulunan yüzeylerde, UV 

ıĢınlarına maruz kalınan yüzeylerde, ham petrol, benzin, fueloile dayanıklılık isteyen her 

yerde, sürtünme, darbe gibi mekanik etkiler alan beton yüzeylerde kullanılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

2K akrilik astarlı metal yüzeye 2K düz boya uygulama 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 

 Boya atölyesi 

 2K düz boya ve sertleĢtiricisi 

 Ölçekli kap ve ölçü çubuğu 

 Temizleme tineri 

 Ġnceltici 

 Fırın veya infrared 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli malzemeleri hazırlayınız.  Hazırlanması gerekli malzemelerin listesini 

oluĢturunuz, 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. ĠĢ güvenliğini 

sağlayınız. 

 2K astarla hazırlanmıĢ yüzeyi 

temizleme tineri ile temizleyiniz. 

 
 

 Yüzey Hazırlama Modülü’nden yararlanınız. 

 

 Zımpara no ( YaĢ P 600 - 800; kuru 

P 400 - 500 ) ile zımparalayınız. 

 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

  KurumuĢ eski boyalı yüzey. 

 YaĢ P 600-800 

 1K astarlı yüzey, 

 YaĢ P 600-800 

 2 K astarlı yüzeyi  kullanırken  boyanın 

yıpranmasını engelleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yüzeyi tekrar tinerle temizleyiniz. 

 

 Yüzeyi temizleme  sırasında tineri solumamaya 

özen gösteriniz. 

 Ürün lejant bilgisi doğrultusunda 

sertleĢtiriciyi ve tineri boyaya 

karıĢtırarak hazırlayınız. 

 

 Kullanılacak tiner çeĢidi ve miktarı,ortam 

sıcaklığı ve boyanacak parçanın büyüklüğüne 

göre seçilmelidir. 

 KarıĢımın kullanım ömrü 200 oC’de 2-3saattir, 

bu süreler üretici firmaya göre değiĢebilir.  

 KarıĢımı doğru oranda hazırlamak, uygun süre 

kullanmak için ürün teknik bültenlerinden 

yararlanınız. 

 100 kısım son kat boya. 

  50 kısım tiner. 

 

 Tabanca ayarlarını yapınız.  Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 
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 Boyayı süzerek tabanca haznesine 

aktarınız. 

 

 Boyayı tabancanın haznesine aktarırken 

dikkatli olunuz. 

 Tabanca atımını kontrol ederek 

yüzeye püskürtünüz. 

 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

 Astar Boya Modülü ikinci uygulama 

 faaliyetinden yararlanınız. 

 GiriĢ hava basıncı HVLP 2.5–3.5 bar  

 Konvansiyonel 4 barı geçmemeye çalıĢınız. 

 Gerekli kuruma sıcaklığını ve 

süresini ayarlayarak fırın veya 

infrared ile kurutunuz. 

 Uygulama sırasında maske kullanınız. 
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 Boya tabancasını ve ortamı 

temizleyiniz. 
 

 Kullandığınız takımları temizleyip 

yerlerine koyunuz. 

  Gerekli kimyasal ve malzemeleri kullanarak  

kirli malzemelerinizi temizleyerek kaldırınız. 

  

 OluĢan atıkları yok ediniz.  Kimyasal ve Katı Atık Yönetmeliğine uyunuz. 

 Üreticilerin atık yok etme, sağlık güvenlik bilgi 

ve uyarılarına uyunuz. 

 Raporunuzu yazınız.  Aldığınız notlardan faydalanarak raporunuzu 

yazınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma ortamınızı düzenlediniz mi ?  

 

 

2. 2K astarla hazırlanmıĢ yüzeyi temizleme tineri ile 

temizlediniz mi? 

  

3. Zımpara no ( YaĢ P 600 - 800; kuru P 400 - 500 ) ile 

zımparaladınız mı? 

  

4. Yüzeyi tekrar tinerle temizlediniz mi?   

5. Boyayı süzerek tabanca haznesine aktardınız mı?   

6. Tabanca atımını kontrol ederek yüzeye püskürtme iĢlemi 

yaptınız mı? 

  

7. Gerekli kuruma sıcaklığını ve süresini ayarlayarak 

8. fırın veya infrared ile kurutma yaptınız mı? 

  

9. Malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

10. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Çevrenizde bulunana her türlü malzeme ve parçaların boyanma amacı nedir? 

A) Güzel görüntü 

B) Korumak 

C) Atmosferik etkilerden korumak 

D) Güzel görüntü ve dıĢ etkilerden korumak 

 

2. Boya hangi maddelerin kaporta yüzeyine ulaĢmasını engeller? 

A) Su 

B) Hava 

C) Kimyasal maddeler 

D) Toz 

 

3. Kimyasal maddelerin sac yüzeye ulaĢmasını engelleyen boya malzemesi hangisidir? 

A) Macunlar  

B) Astarlar 

C) Son kat boya ve astarlar 

D) Son kat boyalar 

 

4. Ġnceltici kullanılmadan uygulanabilen boya çeĢidi hangisidir? 

A) Selülozik 

B) Toz boya  

C) Sentetik 

D) Akrilik 

 

5. Otomotiv tamir boyacılığında en çok kullanılan boya uygulama çeĢidi hangisidir? 

A) Fırça 

B) Daldırma  

C) Toz 

D) Püskürtme 

 

6. Akrilik düz boya çeĢidi hangisidir? 

A) Tek ve iki bileĢenli 

B) Tek bileĢenli 

C) Ġki bileĢenli 

D) Akrilik sertleĢtiricili 

 

7. Tek bileĢenli akrilik boyaların en belirgin özelliği nedir? 

A) Parlak olmaları 

B) Kolay uygulanması 

C) Ekonomik olması 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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D) Dayanıklı olması 

 

8. Ġki bileĢenli akrilik son kat boyalar nasıl kurur? 

A) Solvent buharlaĢması ile 

B) Kimyasal reaksiyon ile 

C) Oksidasyon ile 

D) Fırında ısıtılarak 

 

9. Boyaya renk, örtücülük, yoğunluk, fiziksel, kimyasal dayanıklılık özelliği kazandıran 

boya yapımında kullanılan maddeye ne denir? 

A) Solvent 

B) Katkı maddesi 

C) Bağlayıcı  

D) Pigment 

 

10. Farklı kuruma özelliklerine sahip yağlar ve alkid reçinelerden üretilen boyanın ince bir 

film tabakası Ģeklinde yayılmasını sağlayan boya üretiminde kullanılan maddeye 

denir? 

A) Solvent 

B) Katkı maddesi 

C) Bağlayıcı  

D) Pigment 

 

11. Boyanın üretimi sırasında istenilen kıvama getirilmesi için hangi madde kullanılır? 

A) Solvent 

B) Katkı maddesi 

C) Bağlayıcı  

D) Pigment 

 

12. Boya ve boya malzemelerinin yüzeye diğer boya katları ile kuvvetli bir Ģekilde 

yapıĢmasını sağlayan boya katkı maddesi hangisidir? 

A) Solvent 

B) Katkı maddesi 

C) Bağlayıcı  
D) Pigment 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak 2 K akrilik astarlı metal panel 

üzerine baz kat metal boya ve vernik uygulayabileceksiniz.  

 

 

 

 
 

 Piyasada kullanılan akrilik vernik çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Çevrenizde bulunan boya atölyelerinin kullandığı boya çeĢitlerini araĢtırınız. 

 

2. BAZ KAT BOYA AKRĠLĠK VERNĠK 
 

Parlaklık özelliği olmayan, metalik, düz ve sedefli renkleri bulunan, oto sektöründe 

yüzeyi vernik uygulamasına hazır hale getirmek amacıyla kullanılan baz kat boyadır 

 

Bir bağlayıcı türüdür. Boya ve astarlarda kullanılan, yüksek katı maddeli, çalıĢma 

kolaylığı sağlayan, dıĢ Ģartlara karĢı dayanıklılığı yüksek olan bir bağlayıcıdır 

 

2.1. Sedefli Baz Kat 
 

Sedefli görüntü elde etmek için genelde mika parçacıkları kullanılmıĢtır. Metalik 

sedefli boyalarda fosfor ve alüminyumun karıĢtırılması ile elde edilen pigmentlerle 

sedefli görüntü elde edilir. 

 

Alüminyum alaĢımlarından elde edilen ve sedefli görüntü veren alüminyum 

tanecikleri sarı-mavi yönde ve sedefli görüntü verirler. Sedefli boyalar son dönemde 

üretilen araçlar üzerinde kullanılmaktadır. Özellikle çevre yasaları ve kuralları ile uçucu 

organik bileĢen (VOC) oranlarının sınırlandığı ülkelerde kullanılması zorunludur. 

 

Resim 2.1: Mikroskop altında sedef boyaların görünüĢü 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Düz Baz Kat 
 

Baz kat adı verilen renk veren akrilik esaslı boyadır. Baz kat direnci zayıf, üzerine 

atılan vernik ve sertleĢtirici ile direnç kazanan boyalardır. Vernik uygulanmayan bir baz kat, 

mat ve dirençsiz olacaktır. Kalın uygulama yapılan bir vernik, baz kat derinliği vereceğinden 

metal yansıması (baz kat içerisindeki metal taneleri) körelmesi, parça boyamalarda renk 

tutturamama gibi sorunlar meydana getirmektedir. Tamiratı ve uygulaması düz akrilik 

boyalara göre daha zordur. Akrilik mat vernik eĢliğinde metalik baz kat oto boyası mat bir 

görünüm elde etmemize imkan tanımaktadır. 

 

2.3. Metalik Baz Kat  
 

Akrilik bazlı metalik ve düz seçenekleri olan hava kurumalı çift bileĢenli 2 K boyadır. 

Mükemmel yapıĢma ve esneklik özelliğine sahip olan akrilik oto boyası kuruma sonrası 

yüksek dirence sahiptir. Kuruma iĢlemleri sonrası kendi bileĢenlerinin dahi çözemediği, 

bozamadığı en sağlam boya cinsidir. SertleĢtirici girilerek uygulama yapılır. Belirli bir 

kalınlıkta uygulanması önerilir. Kalın bir tabaka esnekliği zedeleyeceğinden özünü 

kaybetmesine direncinin zayıflamasına neden olabilir. Kendi grubundaki tiner ve bileĢenlerle 

kullanılması çok önemlidir 

 

2.4. Akrilik Vernikler 
 

Düz, metalik, sedefli baz kat boyaların üzerine uygulanan, uygulandığı yüzeye 

parlaklık kazandıran, yüzeyi dıĢ etkilerden koruyan akrilik malzemelerdir. 

 

2.4.1. Akrilik SertleĢtiricileri  
 

Ġki komponentli poliüretan ve akrilik sistem sertleĢtiricileri neme ve ısıya karĢı aĢırı 

duyarlıdırlar. Bu nedenle nemsiz, kuru ve aĢırı sıcak olmayan ortamlarda uygulama yapılır. 

 

Yağmurlu ve nemli ortamlarda uygulama yapılmaz. Havanın bağıl nemi en çok %80, 

ortam sıcaklığı 10–30 °C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5 °C olmalıdır. Poliüretan 

ve akrilik sertleĢtiriciler ambalajı ilk açıldığında saydam ve tortusuz olmalıdır. 

 

Aksine ambalajın dibinde beyaz bir çökelti ya da süte benzer bulanıklık varsa 

sertleĢtirici bozulmuĢ demektir. Bu Ģekilde kullanılmaz. KarıĢımlar, en iyi sonucu alabilmek 

için daima önerilen oranlarda ve ölçülerek yapılmalıdır. 

 

Kurumayı hızlandırmak için fazladan verilen sertleĢtirici kırılganlığa ve zamanla 

sistemin dökülmesine yol açabilir. Ağırlıkça önerilen karıĢımlar hacimce yapılırsa yoğunluk 

farkından dolayı daha az sertleĢtirici kullanılmıĢ olacağından yeterli sertlik elde 

edilmeyebilir. Hazırlanan karıĢım, daha iyi performans için 3–5 dakika kap içinde 

bekletilerek ön reaksiyonun tamamlanması sağlanır. Hazırlanan karıĢım 3 saat içinde 

tüketilmelidir. 
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BoĢaltmak için ambalajları delinmemelidir. Kapaklarından boĢaltılır. ĠĢlem bitince 

kapaklarını sıkıca kapatılır. Özellikle sertleĢtiricilerin kapağı kesinlikle açık bırakılmaz ve 

yarım kalmıĢ ambalajlar en kısa sürede ve aynı gün içinde tüketilir. Bütün sertleĢtirici ve 

harterleri kullanırken dikkatli olunmalıdır. Solunmamalı ve deriye temasından kaçınmalıdır. 

Ġki komponentli poliüretan ve akrilik sistem sertleĢtiricileri kuru ve serin yerde, ısı ve ateĢten 

uzakta, açılmamıĢ ambalajında ve +5 °C’nin üzerinde 3 ay stoklanabilir. 

 

Ġki komponentli poliüretan ve akrilik sistemler, profesyonel uygulamalar içindir. 

Amatör ve uzman olmayan kiĢilerce kullanılması sakıncalı olabilir. KarıĢım yapmadan önce, 

özellikle 1komponentleri(1K) yapısındaki pigmentlerin zamanla dibe çökme olasılığına karĢı 

temiz ve pürüzsüz bir çıta ile iyice karıĢtırmak gerekir. Uygulanan yüzeyler tozsuz, kuru ve 

havadar bir ortamda kurumaya bırakılır. 

 

2.4.2 Akrilik Ġncelticileri 
 

Boya üreticileri, boya bileĢiminde çözücü ve inceltici olarak kullandıkları solventlerin 

aynısını piyasa kullanımına tiner adıyla sunarlar. 

 

Boya uygulamalarında istenilen kaliteli sonuca ulaĢabilmek için boyaya uygun tinerin 

kullanılması gereklidir. 

 

 Tiner, boyada çözücülük, incelticilik sağladığı gibi boya kullanımında; 

 Viskozite ayarını yapar , 

 Boyanın pistole ile kolay uygulanmasını sağlar, 

 Boyanın yüzeylerde yayılmasını sağlar, 

 Metalik baz boyalarda metal dağılımını ve düzgünlüğünü sağlar, 

 Boyanın kurumasını sağlar, 

 Boynanın parlaklığını etkiler. 

 

Boya uygulamalarında tinerlerden gerektiği Ģekilde yararlandıktan sonra tinerin boya 

içerisinden düzgün ve dengeli buharlaĢmasını sağlamak gerekir.Aksi taktirde boya içerisinde 

hapsolan tiner boya iĢlemlerinde çok önemli sorunlar yaratır.2 K akrilik boya ürünlerinde 

boya yapısına uygun 2 K akrilik tinerler kullanılmalıdır. 

 

Baz boyalarda ise baz boyaya uygun yapıda tinerler kullanılmalıdır. Tiner 

etiketlerinde de 15–25, 25–35 gibi uygulama ısı değerleri ile kullanım kolaylığı 

sağlanmaktadır. 

 

Boya yama iĢlemlerinde kullanılan tinerler ise yama uygulamalarında boya da yayılma 

düzgünlüğünü oluĢturarak eski boyalı yüzeylere doğru düzgün alıĢtırma yapılmasını 

sağlarlar.  
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2.5. Ġki Sistemli Boya 
 

Önce ana katın (baz katın) uygulandığı ve üzerine vernik uygulamasının yapıldığı 

sistemlerdir. Bu tür uygulamalarda ana kat iki kat yaĢ uygulanır. Katlar arasında yeterli 

havalandırma süresi verilir.  

 

Daha sonra sadece metalik boyalarda boya inceltilmeden uzaktan seri bir Ģekilde 

duman kat (kuru) uygulama yapılır. Kuru uygulamanın yapılma amacı görüntüyü 

düzeltmektir (Efekt vermektir.). Ön buharlaĢmanın verilmesinin ardından vernik uygulaması 

yapılır. Normal akrilik verniğin özelliğine göre istenen kalınlığı elde edebilmek için 2-3 kat 

uygulanır. 

 

Baz kattan sonra ön buharlaĢma süresi 45 dakikayı geçerse boya kurur, vernik yüzeye 

yapıĢmaz. Verniğin yüzeye yapıĢmasını sağlamak için boyanın özelliğine göre P 1200 – 

2000 arasında uygun zımpara kullanılarak boyalı yüzeyde çizikler oluĢturulur. Çiziklerin 

 

oluĢturulmasından sonra bir kat son kat boya uygulanır. Son kat boya uygulamasının 

ardından vernik uygulamasına  geçilir. 

 

ġekil 2.1: Boyama sistemleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

2 K akrilik astarlı metal panel üzerine baz kat metal boya ve vernik uygulama 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 

 Boya atölyesi 

 Metal boya 

 2 K akrilik astarlı metal panel 

 Zımpara 

 Ölçü çubuğu 

 Akrilik vernik 

 SertleĢtiricisi ve tineri 

 Boya tabancası 

 Fırın 

 Temizleme tineri 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Boya ekipmanlarını hazırlayınız. 

 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz, maskenizi ve 

eldiveninizi takınız. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.  

 2 K akrilik astarlı paneli temizleme tineri 

ile temizleyiniz ve zımparalayınız. 

 

 Temizleme tineri ile temizledikten 

sonra uygun zımpara ile 

zımparalayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yüzeyi tekrar tiner ile temizleyiniz. 

 

 Yüzeydeki tineri amacınız 

doğrultusunda temizlemelisiniz. 

 Boya tabancasının ayarlarını yapınız. 

 

 Kullanacağınız tabancayı istenilen 

ayara getirmelisiniz. 

 Kullanıma uygun  tabancayı 

seçmelisiniz.  

 Baz kat boyayı ürün lejant bilgisi 

doğrultusunda hazırlayınız. 

 Kullanılacak tiner çeĢidi ve miktarı, 

ortam sıcaklığı ve boyanacak 

parçanın büyüklüğüne göre 

seçilmelidir. 

 KarıĢımın kullanım ömrü 200 
o
C’de 

2-3saattir, bu süreler üretici firmaya 

göre değiĢebilir.  

 KarıĢımı doğru oranda hazırlamak, 

uygun süre kullanmak için ürün 

teknik bültenlerinden yararlanınız. 

 100 kısım son kat boya. 

  50 kısım tiner. 
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 Boya tabancasının haznesine aktarınız. 

 

 Boyanın aktarımı sırasında dikkatli 

olmalısınız. 



 

29 

 

  BuharlaĢma süresini bekleyiniz. 

 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

 Verniği sertleĢtirici ve tineri ile karıĢtırarak 

hazırlayınız. 

 

 Kullanılacak sertleĢtirici ve tinerler, 

ortam sıcaklığı ve boyanacak 

parçanın büyüklüğüne göre yavaĢ, 

normal, hızlı, olma durumuna göre 

seçilmelidir. 

 KarıĢım oranları üretici firmaya göre 

değiĢebilir. KarıĢımı doğru oranda 

hazırlamak için ürün teknik 

bültenlerinden yararlanınız 

 

 100 kısım vernik. 

 50 kısım sertleĢtirici. 

 2 K ve normal akrilik vernikte10 

kısım tiner. 

 Süper akrilik vernikte 50 kısım tiner 

 Ürün lejant bilgisi doğrultusunda yüzeye 

uygulayınız. 

 

 Maske kullanınız, tulum giyiniz. 

Diğer güvenlik önlemlerini alınız. 

 Uygun tabanca meme çapı ve hava 

basıncına mutlaka uyunuz. 

 Tabanca pistole ayarı, atım mesafesi, 

yüzeyin durumuna göre tabanca 

hareketleri için  

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 



 

30 

 

 Gerekli kuruma sıcaklığı ve süresini 

ayarlayarak kurumasını sağlayınız. 

 Havalandırma süresi, verniğin ve 

içerisindeki katkı maddelerinin, 

sertleĢtiricinin özelliklerine göre 

değiĢebilir. Bu nedenle ürün teknik 

bültenlerine bağlı kalınız.(Ön 

buharlaĢma süresi) 

 
 20

0
 C’de her kat arası 5–10 dakika 

olmalıdır. 

 Kullanılan malzemeleri temizleyerek teslim 

ediniz. 

 Gerekli kimyasal ve malzemeleri 

kullanarak  kirli malzemelerinizi 

temizleyerek kaldırınız. 

 Rapor yazınız. 

 ĠĢlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak  raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi ?   

2. 2 K akrilik astarlı paneli temizleme tineri ile temizleyip ve 

zımparaladınız mı? 

  

3. Yüzeyi tekrar tiner ile temizlediniz mi?   

4. Boya tabancasının ayarlarını yaptınız mı?   

5. Baz kat boyayı ürün lejant bilgisi doğrultusunda 

hazırladınız mı? 

  

6. Boya tabancasının haznesine aktardınız mı?   

7. BuharlaĢma süresini beklediniz mi?   

8. Verniği sertleĢtirici ve tineri ile karıĢtırarak hazırladınız 

mı? 

  

9. Verniği sertleĢtirici ve tineri ile karıĢtırarak hazırladınız 

mı? 

  

10. Ürün lejant bilgisi doğrultusunda yüzeye uyguladınız mı?   

11. Gerekli kuruma sıcaklığı ve süresini ayarlayarak 

kurumasını sağladınız mı? 

  

12. Kullanılan malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

13. Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Metalik oto boyalarında metal görüntüsünü veren pigment olarak kullanılan malzeme 

hangisidir? 

A) Çinko 

B) Alüminyum 

C) Bakır 

D) Pirinç 

 

2. Metalik boyalarda metal görüntüsü veren pigmentler nasıl çeĢitlendirilir? 

A) Ġri taneli 

B) Orta 

C) Ġnce, orta ve iri taneli 

D) Ġnce taneli 

 

3. Sedefli boyalarda efekt görüntüyü vermesi için kullanılan pigment hangisidir? 

A) Alüminyum 

B) Mika 

C) Grafit 

D) Çinko 

 

4. Sedefli boyalarda boya pigmenti nasıl renklendirilir? 

A) Demiroksit kaplanarak 

B) Mika ile kaplanarak 

C) Alüminyum oksit kaplanarak 

D) Metal oksit kaplanarak 

 

5. Oto boyacılığında son zamanlarda boyanın parlak görünmesini sağlamak ve görüntü 

güzelliğini korumak için çokça kullanılan boya malzemesi hangisidir? 

A) Akrilik vernik 

B) Vernik 

C) Cila 

D) Cam cila 

 

6. Son kat boyaları atmosferik etkilerden korumak için ne uygulanır? 

A) Pasta cila  

B) Mum 

C) Sadece cila 

D) Akrilik vernik 

 

7. Hızlı akrilik vernik, hızlı tiner veya sertleĢtirici konulmuĢ akrilik vernik hangi 

ortamlarda kullanılır? 

A) Soğuk havalarda 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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B) Normal hava Ģartlarında 

C) Sıcak hava koĢullarında 

D) Fırınlı boyamada 

 

8. HS akrilik verniğin MS ve diğer akrilik verniklere göre üstün özelliği nedir? 

A) Görüntüsü iyidir     

B) Az malzeme ile yüzeyi kapatır 

C) Ucuzdur      

D) Piyasada çok ve kolay bulunur 

 

9. Boyama sırasında katlar arasında havalandırma (buharlaĢma) süresi neden verilir? 

A) Boya malzemesinin kuruması için 

B) Boya malzemesinin yapıĢması için 

C) SertleĢtiricinin uzaklaĢması için 

D) Boya içerisindeki solventin uzaklaĢması için 

 

10. Plastik yüzeylere akrilik vernik uygulaması sırasında hangi boya malzemesi 

kullanılmamalıdır? 

A) PlastikleĢtirici katkı 

B) Silikon giderici (önleyici) 

C) SertleĢtirici 

D) Akrilik tiner 

 

11. Akrilik verniğin kuruma süresini etkileyen ve değiĢtiren boya malzemesi hangisidir? 

A) Pigment 

B) Solvent 

C) SertleĢtirici 

D) Bağlayıcı 

 

12. Ġki katlı boya uygulama sistemlerinde ikinci kat boya malzemesi olarak ne uygulanır? 

A) Astar 

B) Ana kat 

C) Vernik 

D) Cila 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 

 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak 2 K akrilik astarlı panel üzerine 

metalik boya ve boya üzerine HS sistem vernik yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 

 Piyasada bulunan ve kullanılan HS (yüksek katı kalıcı maddeli) boya çeĢitlerini 

tespit ediniz. 

 

 

3. HS SĠSTEM VERNĠKLER 
 

3.1. Önemi 
 

Bu vernikler akrilik reçine esaslıdır. Ġki katlı boyama sisteminde vernik katı olarak 

uygulanır. Ġki bileĢenlidir (2 K) iki komponentli HS verniklerin uygulama kat sayısı ve VOC 

(uçucu organik bileĢenler) değerleri standarda ve MS’ye göre daha düĢüktür. 

 

Parlaklık değeri, fiziksel ve kimyasal dayanımı çok yüksektir. Uzun süre parlaklığını 

kaybetmez. Diğer MS (medium solid kalıcı katı madde oranı normal) ve normal verniklerle 

kıyaslandığında az bir malzeme ile fazla yüzeyi örttüğü için çokça tercih edilir. Vernik 

içerisindeki katı maddenin % 60- 80’i boyanan yüzeyde kalır. AçılmamıĢ ambalajında 

depolama ömrü bir (1) yıldır.  

 

3.2. ÇeĢitleri 
 

 Epoksi ve poliamid reçineleri kullanarak hazırlanmıĢ, metal sanayinin hafif 

metaller dahil iyi yapıĢan, yüksek parlaklık, mükemmel su ve korozyon dirençli 

vernik talebini karĢılamak üzere geliĢtirilmiĢ, iki kompenentli üründür. Epoksi 

sistemlere  özgü UV karĢısında tebeĢirlenme nedeni ile özellikle iç 

kullanımlarda tavsiye edilmektedir. Sac üzerine veya epoksisistemler üzerine 

son kat olarak kullanılabilir. 

 

 Akrilik  ve  poliizosiyanat  reçinelerini  içeren  yüksek  fiziksel  ve  kimyasal  

dirence  sahip, çok parlak, iki  bileĢenli  vernik.  Piyasanın yüksek  parlaklığı,  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
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yayılması  ve üstün  dıĢ dayanıklılık   özelliği  nedeniyle  emsallerine  

tercih  ettiği  bir   üründür. 

 

 Alkid - amino reçinelerine baz edilmiĢ fırın kurumalı verniktir. Metal sanayinin 

sac yüzeylere iyi yapıĢan parlak vernik talebini karĢılamak üzere geliĢtirilmiĢtir 

 

 Akrilamid, epoksi ve amino reçinelerine baz edilen fırın kurumalı, yüksek 

çözgen, kimyasal dirençli verniktir. Sac üzerine yapıĢması mükemmeldir. Oto 

yan sanayi için geliĢtirilmiĢtir. 

 

 Akrilik reçine içeren ve poliizosiyanat sertleĢtirici ile reaksiyona girip 

poliüretan yapı oluĢturan; mat, yüksek fiziksel ve kimyasal dirence sahip hızlı 

kurumalı iki bileĢenli verniktir. 

 

 Akrilik-izosiyanat esaslı, iki bileĢenli, çok parlak Ģeffaf boyadır. Genel 

sanayinin düĢük sıcaklıklarda hızlı kuruyan vernik ihtiyacını karĢılamak üzere 

geliĢtirilmiĢtir. PoliĢ yapılabirliği ve yüksek dıĢ dayanımı nedeniyle tercih 

sebebidir. 

 

3.3. Uygulama metotları 
 

Metalik boya üzerine uygulanan iki komponentli yüksek katılı bir son kat verniktir. 

 

Metalik boya üzerine kullanılır. Parlak, esnek, darbelerden etkilenmeyen, sararmayan, 

yayılma, kuruma özellikleri ile metalik boya üzerine uygulanabilen özelliklerde bir son kat 

verniktir. 

 

Kuruma süresi 23 oC’de toz tutma 1saat ile 2 saat, dokunma kuruması 50 dk – 

1saat,tam kuruma ise 8 saattir. 

 

En önemli avantajlarından birkaçı; mükemmel parlaklık ve renk tonunun tam istenene 

uymasıdır. Ġster medium ister high-solid son kat boya olsun, boyacı daima aynı renk tonunu 

elde ediyor. Bunlar boyanın son derece iyi örtmesini garanti ettiği gibi ultraviyole güneĢ 

ıĢınlarına karĢı da alıĢılagelmiĢ boya sistemlerinden çok daha dayanıklıdır. Bu sistemdeki 

sertleĢtiriciler kuruma süresini kısaltıyor ve böylece boyama iĢlemini hızlandırmaya katkıda 

bulunuyor.  

 

Bir diğer avantaj da uygulanacak boyanın hazırlanmasında seçilen mix pastası, 

sertleĢtirici ve tinerden oluĢan kombinasyondur. Bu kombinasyon, boya uygulayıcısına son 

derece esnek çalıĢma olanağı ve boyahanedeki ekipmanlardan bağımsız olarak en iyi 

uygulama yöntemini seçme Ģansı tanır.Ticari araçlar alanında bütün dünyada yepyeni 

standartlar oluĢturan, ihtiyaca göre değiĢmesi mümkün olan bir boya sistemi sunuyor. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

2 K akrilik astarlı metal panel üzerine baz kat metalik boya ve HS sistem vernik 

uygulama 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 

 Boya atölyesi 

 metal boya 

 2 K akrilik astarlı metal panel 

 zımpara 

 ölçü çubuğu 

 HS vernik 

 sertleĢtirici ve tineri 

 boya tabancası 

 fırın 

 temizleme tineri 

 ölçü kabı 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Boya atölyesi ekipmanlarını çalıĢtırınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü ve eldiveninizi 

giyiniz. 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

 

 2K akrilik astarlı paneli temizleme tineri ile 

temizleyiniz ve zımparalayınız. 

 

 Astarlı paneli tinerle temizlemek ve 

zımparalamak  önemlidir. 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

 

 Yüzeyi tekrar tiner ile temizleyiniz. 
 Yüzeyi temizlerken dikkatli 

olunuz.Fazla solumamaya çalıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Boya tabancasının ayarlarını yapınız. 

 Boya tabancasını istenilen özellikte 

ve ayarda yapınız. 

 Üstten hazneli tabanca meme çapı 

HVLP 1,3 mm alınız 

 Konvansiyonel tabanca 1,3–1,4 mm 

 

 Baz kat boyayı ürün lejant bilgisi 

doğrultusunda hazırlayınız. 

  

 Ürün lejant bilgisinde hazırlık 

yapınız. 

 Boya tabancasının haznesine aktarınız. 
 Boyayı aktarım sırasında dikkat 

ediniz. 
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 BuharlaĢma süresini bekleyiniz. 

 

 BuharlaĢma ve kuruma süresini 

bekleyiniz. 

 Boya atım iĢini ikinci kez tekrarlayarak 

buharlaĢma süresini bekleyiniz. 

 Ġkinci kat boyayı yaparken dikkatli 

olunuz  

 45 cm uzaklıktan tek duman kat boya atınız 

ve diğer atıĢ için  kısa süre bekleyiniz. 

 Boya atımı sırasında istenilenleri 

dikkatlice uygulayınız. 

 2 K verniği sertleĢtirici ve tineri ile 

karıĢtırarak hazırlayınız. 

 Verniğin  sertleĢtirici ve tinerle uyun 

koĢullarda karıĢması gerektiğini 

unutmayınız. 
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 Vernik tabancasına aktarınız. 
 Verniği atacağınız tabancaya aktarım 

sırasında dikkatli davranınız.  

 Ürün lejant bilgisi doğrultusunda yüzeye 

uygulayınız. 

 

 Ürün uygulama sırasında istenilen 

özelliklere dikkat ediniz. 

 Maske kullanınız ve tulumunuzu 

 giyiniz. 

 Astar Boya Modülü 1. 2. 3 

faaliyetlerinden ve bu faaliyetlerin 

 bilgi sayfalarından yararlanınız. 

 Tabanca pistole ayarına dikkat 

ediniz, boyamaya baĢlamadan 

ayarlayınız. 

 Tabancanın özelliğine uygun atım 

aralığına dikkat ediniz. 

 Yüzeylerin kavis ve yön 

değiĢimlerine uygun olarak tüm 

yüzeyde mesafeyi aynı tutunuz. 

 Gerekli kuruma sıcaklığı ve süresini 

ayarlayarak kurumasını sağlayınız. 

 Malzemenin özelliklerine, hava 

sıcaklığına göre değiĢir. Bu nedenle 

ürün teknik bültenlerine bakınız ve 

verilen değerlere uyunuz. 

         
 200 

o
C’de katlar arasında 5-dakika 

bekleyiniz. 

 Malzemeleri temizleyerek teslim ediniz. 

 Kullanılan malzemeleri uygun 

maddelerle temizleyerek teslim 

ediniz. 
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 Raporunuzu hazırlayınız. 
 Deney sırasında aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu yazınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi ?   

2. Boya atölyesi ekipmanlarını çalıĢtırdınız mı?   

3. 2 K akrilik astarlı paneli temizleme tineri ile temizleyip 

zımparaladınız mı? 

  

4. Yüzeyi tekrar tiner ile temizlediniz mi?   

5. Boya tabancasının ayarlarını yaptınız mı?   

6. Baz kat boyayı ürün lejant bilgisi doğrultusunda 

hazırladınız mı? 

  

7. Boya tabancasının haznesine aktardınız mı?   

8. BuharlaĢma süresini beklediniz mi?   

9. Boya atım iĢini ikinci kez tekrarlayarak buharlaĢma 

süresini beklediniz mi? 

  

10. 45 cm uzaklıktan tek duman kat boya attınız ve diğer 

atıĢ için  kısa süre beklediniz mi? 

  

11. 2 K verniği sertleĢtirici ve tineri ile karıĢtırarak hazırladınız 

mı? 

  

12. Vernik tabancasına aktardınız mı?   

13. Ürün lejant bilgisi doğrultusunda yüzeye uyguladınız mı?   

14. Gerekli kuruma sıcaklığı ve süresini ayarlayarak 

kurumasını sağladınız mı? 

  

15. Malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

16. Raporunuzu yazarak teslim ettiniz mi ?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 



 

42 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kalıcı katı madde oranı yüksek (HS) vernik uygulamasında üstten hazneli HVLP 

(düĢük basınçla yüksek verim) tabancalarında meme çapı genellikle ne kadar 

olmalıdır? 

A) 1,3 mm 

B) 1,7 mm 

C) 1,5 mm 

D) 1,8 mm 

 

2. Kalıcı katı madde oranı yüksek (HS) verniğin en belirgin ve çok kullanılmasına sebep 

olan özelliği hangisidir? 

 

A) Maliyetinin ucuz olması 

B) Örtme gücünün yüksek olması 

C) Parlaklığını uzun süre kaybetmemesi 

D) PoliĢlenebilmesi 

 

3. Kalıcı katı madde oranı yüksek (HS) verniğin çok tercih edilme sebebi nedir? 

A) Maliyetinin ucuz olması 

B) Örtme gücünün yüksek olması 

C) Kolay uygulanabilmesi 

D) Az malzeme ile yüzeyi örtmesi 

 

4. Fırında, enfraruj kurutucuda kurutulan kalıcı katı madde oranı yüksek (HS) vernik ile 

boyanmıĢ parçanın ne kadar süre sonra montajı yapılmalıdır? 

A) Bir gün 

B) 24 saat 

C) Soğuyunca 

D) 5 saat 

 

5. Kalıcı katı madde oranı yüksek (HS) verniğin açılmamıĢ ambalajında depolanma ömrü 

ne kadardır? 

A) Bir yıl 

B) Ġki yıl 

C) 6 ay 

D) 10 ay 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 

 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak 1 K astarlı panel üzerine selülozik 

son kat boya uygulaması yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Selülozik kullanım alanlarını ve kullanım nedenlerini araĢtırıp rapor haline 

getiriniz.  

 Selülozik boyaların otomotiv boyacılığındaki yerini ve sonuçlarını araĢtırıp 

rapor haline getiriniz.  

 

4. SELÜLOZĠK BOYA 
 

Yapısında selüloz nitrat bulunan boyalardır. Ayrıca kısa yağlı alkid de içerirler. Hızlı 

kururlar ama örtücülük ve direnç özellikleri çok iyi değildir. Yine de çok pahalı 

olmadıklarından halen kullanımları oldukça yaygındır. Selülozik tiner ile inceltilerek 

uygulanırlar. 

 

4.1. Uygulama Metotları 
 

Selülozik son kat boyalar, selülozik tinerle inceltilerek kullanılır. Çok çabuk kuruduğu 

için sıcak havalarda kuruma hızı daha da artar. Hızlı kuruması yüzeye yayılmasını engeller. 

Yüzeye yayılmasını sağlamak için sıcak havalarda içerisine retarder (geciktirici) konulur. 

Retarder, kuruma süresini geciktirerek yüzeye yayılmasını sağlar.  

 

Uygulamalar sırasında selülozik astar ve macunlar üzerine uygulanması iyi sonuç 

verir. Son dönemlerde akrilik astarlar üzerine de uygulanmaktadır. 

 

4.2. Kullanım Alanları 
 

AhĢap, metal, gibi mukavemeti yüksek aĢınmalara dayanıklı olması bakımından 

selülozik boya ürünleri profesyonel anlamda kullanılmaktadır. Poli üretan vernik, parke cila, 

otomotiv sanayi gibi alanlarda selülozik ve akrilik yüksek dirençli boyalar kullanılmaktadır .  

Boya seçerken kalite ve ürün performansı bakımından dikkat edilmesi gereken bir 

husus da zemin ve uygulama yapılacak alana en uygun ürün teminidir. Her boya her yere 

uygulanamaz. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
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4.3. Sentetik Boya 
 

Sentetik reçinelerden üretilir. Farklı, hoĢ olmayan kokuya ve çamurumsu yapıya 

sahiptir. Kokusunu uzun süre kaybetmez. Son dönemde üreticiler koku ve çamurumsu 

yapısını değiĢtirerek yeni sentetik boyaları piyasaya sürmüĢlerdir. Sentetik boyalara uyumlu 

sertleĢtirici ve vernikler geliĢtirilmiĢtir. Uyumlu sertleĢtirici son kat sentetik boyanın kuruma 

süresini kısaltmıĢtır. 

 

Ġç ve dıĢ aksamlarda bina cephe dekoratif uygulamalarda, demir, metal ferforje, ahĢap 

yüzeylerde, pas ve korozyon önleyici olarak kullanılmasının yanı sıra yarı mat ve  yarı mat 

olmak üzere dekoratif bir boya çeĢididir. AhĢap koruyucu astar ve verniklerde sentetik 

ürünler kullanılmaktadır. 

 

Resim 4.1 Sentetik boya ve incelticisi 

4.3.1. Sentetik Son Boyaların Özellikleri 
 

Akrilik boyalara yakın özelliktedir. Kendilerine has kokuları ve yapıĢkan bir yapıları 

vardır. Oldukça parlak yüzey elde edilir. Bu nedenle pasta poliĢ istemezler. Dayanım 

ömürleri uzundur. Atmosfer Ģartlarına da uzun süre dayanır. Özellikle açık havada sürekli 

kalan sabit parçalar üzerinde uzun süre dayanırlar. 

 

4.3.2. Sentetik Son Kat Boyaların Uygulama Özellikleri 
 

Sentetik boyalarla yapılan, boyamaların maliyeti düĢüktür. Bu nedenle kamyon otobüs 

ve hafif ticari araçların boyanmasında çok kullanılır. Uygulama zorluğu nedeniyle otomobil 

boyacılığında fazla tercih edilmez. 

 

Sentetik boyalara uyumlu sertleĢtirici üretilmiĢ ve kurutma fırınlarının teknik 

özellikleri artmıĢ, kullanımı yaygınlaĢmıĢtır. Bu geliĢmeler, çok geç kuruyan sentetik 

boyaların kullanımını oranını artırmıĢtır. Ayrıca akmaya karĢı içerisine konulan katkılar 

tabanca ile uygulamasını kolaylaĢtırmıĢtır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

1 K astarlı yüzey üzerine selülozik boya uygulama 

 

Kullanılacak araç ve gereçler:  
 

 Boya atölyesi 

 1 K astarlı metal panel 

 tiner 

 zımpara 

 ölçekli kap 

 selülozik düz boya 

 sertleĢtirici 

 temizleme tineri 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Atölye ekipmanlarını çalıĢtırınız.  ĠĢ önlüğünüzü ve eldiveninizi giyiniz. 

 1 K astarla hazırlanmıĢ yüzeyi temizleme 

tineri ile temizleyiniz. 

 

 Yüzey temizleme iĢleminden sonra 

 elle kontrol (el geçme) yapmayınız. 

 

 Zımpara no ( YaĢ P 600 -P 800; kuru P 

400 -P 500 ) ile zımparalayınız. 

 

 Ġstenilen zımparalarla zımparalayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yüzeyi tekrar tinerle temizleyiniz. 

 

 Yüzey temizleme iĢleminden sonra 

 elle kontrol (el geçme) yapmayınız. 

 

 Ürün lejant bilgisi doğrultusunda 

sertleĢtiriciyi ve tineri boyaya karıĢtırarak 

hazırlayınız. 

 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

 

 Tabanca ayarlarını yapınız. 

 

 Atılacak boyaya göre tabancayı 

ayarlayınız. 

 Boyayı süzerek tabanca haznesine 

aktarınız. 

 Boyayı aktarım sırasında dikkatli 

olunuz. 
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 Tabanca atımını kontrol ederek yüzeye 

püskürtünüz. 

 

 Ürün teknik bülteninden yaralanınız. 

 Astar Boya Modülü 2. öğrenme ve 

uygulama faaliyetinden yararlanınız. 

 GiriĢ hava basıncı 3–4 bara 

ayarlayınız. 

 Gerekli kuruma sıcaklığını ve süresini 

ayarlayarak fırın veya enfraruj ile 

kurutunuz. 

 

 Ürün teknik bülteninden yaralanınız. 

 

 20 
0
C’de 18–24 saat 

 60 
0
C’de 30 dakika bekleyiniz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız malzemeleri uygun 

malzemelerle temizleyerek teslim 

ediniz. 
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 Raporunuzu yazarak teslim ediniz. 
 Deney sırasında aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu yazınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi ?   

2. Atölye ekipmanlarını çalıĢtırdınız mı?   

3. 1K astarla hazırlanmıĢ yüzeyi temizleme tineri ile 

temizlediniz mi? 

  

4. Zımpara no ( YaĢ P 600 -P 800; kuru P 400 -P 500 ) ile 

zımparaladınız mı? 

  

5. Yüzeyi tekrar tinerle temizlediniz mi?   

6. Ürün lejant bilgisi doğrultusunda sertleĢtiriciyi ve tineri 

boyaya karıĢtırarak hazırladınız mı? 

  

7. Tabanca ayarlarını yaptınız mı?   

8. Boyayı süzerek tabanca haznesine aktardınız mı?   

9. Tabanca atımını kontrol ederek yüzeye püskürtünüz mü?   

10. Gerekli kuruma sıcaklığını ve süresini ayarlayarak fırın 

veya enfraruj ile kurutunuz mu? 

  

11. Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Selülozik son kat boya önceleri komple boyama ve tamir boyası olarak 

kullanılıyorken son dönemlerde kısıtlı kullanılmaktadır. Selülozik son kat boya 

nerelerde kullanılır? 

A) RötuĢ yapmada  

B) Hızlı boyamada 

C) Tamir boyacılığında 

D) Plastik boyamada 

 

2. Selülozik son kat boya ve boya malzemeleri nasıl kurur? 

A) Fırında ısıtılarak 

B) Kimyasal reaksiyon ile 

C) Oksidasyon ile 

D) Solvent buharlaĢması ile 
 

3. Otomotiv boyacılığında kullanımı kısıtlı selülozik son kat boya, acil küçük 

parça boyamalarında ve kısa sürede giderilmesi gereken boyama hatalarının 

düzeltilmesinde küçük parça boyamanın sebebi nedir? 

A) Uygulamasının basit ve kolay olması 

B) Hızlı kuruması 

C) Ucuz olması 

D) Açık havada uygulanabilmesi 
 

4. Otomotiv sektöründe selülozik son kat boyanın tercih edilmeme sebebi nedir? 

A) Pahalı olması 

B) Dayanıksız olması 

C) Atmosfer etkilerine dayanıksız olması  

D) Renk çeĢidinin az olması 
 

5. Selülozik son kat boyaların sıcak havalarda geç kuruyarak yüzeye düzgün 

yayılması için karıĢımın hazırlanması sırasında kullanılan ve % 10 oranında 

kullanılan madde hangisidir? 

A) Konulan tiner oranı artırılır.  

B) Konulan sertleĢtirici oranı azaltılır. 

C) Uygulama kat sayısı artırılır. 

D) Retarder eklenir. 
 

6. Otomotiv boyacılığında uyumlu malzemeler kullanılması esastır. Selülozik son 

kat boya son dönemlerde hangi astar çeĢidi üzerine uygulanır? 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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A) Selülozik 

B) Akrilik 

C) Sentetik 

D) Polyester 
 

7. Selülozik son kat boya uygulaması için karıĢımın hazırlanması sırasında 

konulan inceltici oranı ne kadar olmalıdır? 

A) % 50 

B) % 100 

C) % 25 

D) % 10 
 

8. Hangisi sentetik boyanın özelliklerinden değildir? 

A) Çamurumsu yapıya sahip olması 

B) HoĢ olmayan kokusunun olması 

C) Çabuk kuruması 

D) Geç kuruması 
 

9. Son dönemlerde son kat sentetik boyaların otomotiv sektöründe kullanımının 

yaygınlaĢmasının nedeni aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kuruma süresinin kısa olması 

B) Kuruma süresinin kısaltılabilmesi 

C) Uyumlu verniğinin üretilmesi 

D) Kolay uygulanabilmesi 
 

10. Sentetik son kat boya nasıl kurur? 

A) Fırında ısıtılarak 

B) Kimyasal reaksiyon ile 

C) Oksidasyon ile 

D) Solvent buharlaĢması ile 
 

11. Sentetik boya diğer endüstri dallarında neden fazla kullanılmaktadır? 

A) Kolay uygulanması 

B) Renk çeĢidinin fazla olması 

C) Kolay temin edilmesi 

D) Dayanıklı olması 
 

12. Sentetik son kat boyaları diğer son kat boyalardan ayıran olumsuz özelliği 

nedir? 

A) Uygulama sırasında akması 

B) Pahalı olması 

C) Uygulama güçlüğü 
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D) Renk çeĢidinin az olması 
 

13. Sentetik son kat boya otomotiv sektöründe en çok nerede kullanılır? 

A) Otomobil boyamada 

B) Tamir boyacılığında 

C) RütuĢ yapmada 

D) Kamyon ve otobüs boyamada 
 

14. Sentetik boya karıĢımı hazırlarken inceltici oranı ne kadardır? 

A) % 100 

B) % 5 

C) % 25 

D) % 10 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 
. 

 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak 2 K astarlı metal panele yüzey 

üzerine su bazlı son kat opak boya uygulayabileceksiniz 

 

 

 
 

 Çevrenizde bulunan opak boya üretici ve kullanıcı firmaları ziyaret ederek 

boyanın özellikleri hakkında bilgi toplayınız. 

 

5. SU BAZLI OPAK BOYALAR 
 

Su bazlı düz (opak) boyalar bağlayıcı, katı madde ve solventten oluĢur. Bunların 

içinde çok az da olsa uçucu madde vardır. Bağlayıcı ve diğer bazı katkı malzemeleri solvent 

içerir. Bağlayıcılar, su bazlı boyaların % 70’ini oluĢturur. Su bazlı boyalarda ana bileĢen 

bağlayıcılardır. Su bazlı olduğu için soğuğa karĢı duyarlıdır. Stoklama ömrü 1 – 5 yıl 

arasında değiĢir. Üretim kalitesi arttıkça stoklama ömrü ve diğer dayanımları da artmaktadır.   

 

Su bazlı son kat boyalarda VOC (Uçucu organik bileĢen) oranı sıfır olan ürünler de 

mevcuttur. Ancak henüz otomotiv sektöründe kullanımı yaygınlaĢmamıĢtır.  

 

Su bazlı boyaya renk veren ana bileĢen katı kalıcı madde, solvent esaslıdır. Bu nedenle 

soğuğa karĢı duyarlı değildir. Stoklama ömrü 2–5 yıldır. Ġncelticisi ile karıĢtırılmadan 

piyasaya sürüldüğü için uzun süre depolanabilir. 

 

Üretici firmalar, değiĢik su bazlı boya sistemleri geliĢtirmiĢlerdir. Bazı üreticiler 

ürünlerini kullanıma hazır halde piyasaya sürmüĢlerdir. Bazı üreticiler ise bağlayıcı renk 

pastasını ayrı ambalajlarda pazara sunmuĢlardır (ġekil 5.1). Bu tür ürünlerin raf ömrü, 

kullanıma hazır ürünlere göre daha uzundur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 5.1: ÇeĢitli su bazlı boya sistemleri 

Su bazlı boyalar, su bazlı inceltici ile inceltilirler. Kurumadan su ile temizlenebilirler. 

Kuruduktan sonra sudan etkilenmezler. 

 

ġekil 5.2: Su bazlı boyanın kuruma evreleri 

5.1. Su Bazlı Opak Boya Yapımında Dikkat Edilecek Kurallar 
 

HVLP WB (su bazlı) tabanca ile uygulanabilir. Uygulama, önce ince ıslak, 

havalandırma süresi bitiminde normal kat ve yine havalandırma süresi sonunda renk 



 

55 

 

düzeltme katı olarak (duman kat) uygulanır. Islak tek kat üzerine renk düzeltme katı olarak 

duman kat veya iki kat ince ıslak olarak da uygulanabilir. 

 

Su bazlı boyalar, inceltici katıldıktan sonra hemen karıĢtırılmalıdır. Aksi takdirde bazı 

sistemlerde boya bozulmaya baĢlayabilir. 

 

Havalandırma süresi matlaĢıncaya kadardır. Bazı üreticiler havalandırma süresi için 2 

– 10 dakika arasında süre vermektedir. 

 

Su bazlı boya teknolojisinde  boya içerisinde bulunan solventin yerini su almaktadır. 

Boyanın kuruması da bu suyun yüksek hava sirkülasyonu ile buharlaĢtırılmasıyla 

sağlanmaktadır. Su bazlı boyanın bu iĢ için özel olarak dizayn edilmiĢ fırınlarda uygulanması 

gerekir. Bu fırınların diğer fırınlardan farkı, tavana yerleĢtirilmiĢ hava üfleme nozullarıdır. 

Çok kısa olan havalandırma süresini daha da kısaltmak için hava üfleme tabancaları da (Dry 

Jet) kullanılabilir. Hava üfleme tabancasının yüzeye olan uzaklığı ve açısı büyük önem 

taĢımaktadır. 

 

Resim 5.1: Su bazlı boya fırını 

  

Resim 5.2. Su bazlı boya fırınında nozullar         Resim 5.3. Dry Jet 
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Hava üfleme tabancasından çıkan hava, kabindeki hava akımını daha da 

güçlendirmelidir. Bu nedenle uygulama yukarıdan aĢağıya doğru ve yatık bir açı ile 

yapılmalıdır. Üflenen hava (dry jet üflemesi), kurutulacak yüzeyin tamamını kapsamalıdır. 

 

Resim 5.4: Hava üfleme tabancası ile doğru kurutma yöntemi 

Ön buharlaĢma süresince fırınlama yapılmamalıdır.Fırınlama yapılırsa verniğin 

yapıĢmama riski vardır. 

 

Solvent bazlı boyalarda olduğu gibi su bazlı boyalarda da atık maddelerin yok 

edilmesi büyük önem taĢır. Kullanılan boya püskürtme tabancasının temizliği bu iĢ için 

yapılmıĢ yıkama ve ayrıĢtırma makinelerinde yapılmalıdır. 

 

Tabancanın yıkanmasıyla ortaya çıkan kirli su, makine içinde ayrıĢtırılır. Atık suyun 

arıtılabilmesi için makine içerisine özel çöktürücü (ayrıĢtırıcı) tozlar konulur. Süzgeç 

üzerinde kalan katı maddeler, konvansiyonel malzemelerde olduğu gibi yok edilir. Bu 

konuda Çevre ve Orman Bakanlığının çıkardığı yönetmeliklere göre hareket edilmelidir. 

 

Resim 5.5: AyrıĢtırıcı toz 
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Atık su, tabancaların yıkanmasında tekrar kullanılabilir ya da arıtıldıktan sonra 

kanalizasyona akıtılır. 

 

5.2. Su Bazlı Opak Boyaların Kullanıldığı Yerler 
 

Su bazlı boyalar inĢaat, tekstil, otomotiv sektörleri baĢta olmak üzere endüstrinin 

birçok dalında kullanılmaktadır. 

 

Grafik 1.1: Otomotiv sektöründe su bazlı boyaya geçiĢ trendi 

5.3. Su bazlı incelticiler 
 

Su bazlı boya incelticilerinin temel yapısı da sudur. Bazı üreticiler direkt çeĢme 

suyunun inceltici olarak kullanılabileceğini tavsiye etmiĢtir. Bu tür uygulamalarda metal 

boyaların oksidasyona uğrama riski vardır. Buna dikkat edilmelidir. Bazıları ise iĢlem 

görmüĢ suyun kullanılmasını ister. 

 

Suyun iĢlenmesi sırasında içindeki mineraller tamamen temizlenmektedir. Bu tür 

incelticilere deiyonize su denir. Ġçerisine su bazlı boyanın inceltilmesine yararlı bazı 

pigmentler, özel solvent ve kalıcı madde eklenmektedir. 

 

Su bazlı boya incelticileri, plastik kaplar içerisinde depolanır. Kapak açılıp 

kullanılmaya baĢlandığı zaman kabın kapağı kesinlikle açık bırakılmamalıdır. Özellikle 

deiyonize su hava ile temasa geçtikten sonra bozulmaya baĢlar. Açık hava ile yüzeyi temas 

eden suyun kimyasal yapısı kısa sürede bozulmaya baĢlar. 
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Resim 5.6: Su bazlı boya incelticisi 

5.3.1. Su Bazlı Boya Ġncelticilerinin Özellikleri 
 

 Boyanın uygulama ve yayılma özelliklerini ayarlarlar. 

 Su bazlıdırlar. 

 Soğuğa karĢı duyarlıdırlar. 

 Stoklama ömürleri bir yıldır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

2 K astarlı metal panele yüzey üzerine su bazlı son kat opak boya uygulama 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 

 Boya atölyesi 

 2 K astarlı metal panel 

 Su bazlı opak boya 

 Ġncelticisi 

 Boya tabancası 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Boya atölyesi ekipmanlarını çalıĢtırınız.  ĠĢ önlüğünü giyerek ekipmanlarını 

hazırlayınız. 

 2K astarlı metal panel yüzeyi inceleyiniz 

ve tozunu alınız. 

 

 Metal paneli  istenilen özelliklerde  

gerekli malzemelerle temizlemelisiniz. 

 Boya tabancası meme çapı, basıncını 

ayarlayınız. 

 Boya tabancasını istenilen özelliklerde  

hazırlamak önemlidir. 

 Boya atım Ģeklini belirleyiniz. 

 

 Su bazlı boya, uygulama iĢleminden 

önce kabının içinde iyice 

karıĢtırılmalıdır. 

                    
 Son kat boya 100 kısım 

 ĠyonsuzlaĢtırılmıĢ su 0–50 kısım 

olmalıdır. 

 Su bazlı boyayı ürün lejant bilgilerine 

göre inceltip karıĢtırınız. 

 Ürün teknik bültenine bakınız. 

            
 DIN4 20 

0
C de 18–26 saniye bekleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Boya tabancası haznesine aktarınız. 

 

 Su bazlı boyalar süzülürken özel 

üretilmiĢ naylon süzgeçlerin 

kullanılması malzeme tasarrufu sağlar. 

 Metoduna uygun Ģekilde boyayı tatbik 

ediniz. 

 

 Bazı su bazlı boyalarda ilk kat yüzeyi 

örtecek Ģekilde, ikinci kat ıslak, bazı su 

bazlı boyalarda da iki kat ıslak son kat 

toz uygulaması Ģeklinde uygulayınız.. 

 Ürün teknik bültenine bakınız. 

 

 Uygulama kat sayısı 1,5–3 kat  

olmalıdır. 

 Gerekli ısıyı ve süreyi belirleyerek 

kurutunuz. 

 Elle kullanılan veya seyyar bir hava 

üfleme cihazı kurumayı hızlandırır. 

 Boya tabancasını hava üfleme tabancası 

gibi kullanmayınız. 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 
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 MatlaĢıncaya kadar 

 10 dakika 

 Tüm yüzey dokunulabilir derecede 

sertleĢmiĢ ve mat görünüm kazanmıĢsa, 

iki kat arasında bekleyiniz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 

 Katı Atık Yönetmeliğini inceleyiniz. 

 Çöktürücü toz 10 litre suya 1-2 ölçek 

 Elde edilen katı madde konvansiyonel 

atıkları temizleyiniz. 

 Raporunuzu yazarak teslim ediniz.  Deney sırasında aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu yazınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi ?   

2. Boya atölyesi ekipmanlarını çalıĢtırdınız mı?   

3. 2 K astarlı metal panel yüzeyi incelemek ve tozunu aldınız 

mı? 

  

4. Boya tabancası meme çapı, basıncını ayarladınız mı?   

5. Boya atım Ģeklini belirlediniz mi?   

6. Su bazlı boyayı ürün lejant bilgilerine göre inceltip 

karıĢtırdınız mı? 

  

7. Boya tabancası haznesine aktardınız mı?   

8. Metoduna uygun Ģekilde boyayı tatbik ettiniz mi?   

9. Gerekli ısıyı ve süreyi belirleyerek kurutunuz mu?   

10. Malzemeleri teslim ettiniz mi?   

11. Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz 

 

.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Su bazlı boyanın kullanılmasına neden ihtiyaç duyulmuĢtur? 

A) Ucuz olduğu için  

B) Kaliteli olduğu için 

C) Çevreyi korumak için 

D) Kolay uygulandığı için 

 

2. Su bazlı boyaların çevreye zarar vermeme oranı  ne kadardır? 

A) % 20 

B) % 70 

C) % 80 

D) % 10 

 

3. Hangisi su bazlı boyaların sağladığı avantaj değildir? 

A) Güzel kokusu 

B) Sistemler arası kolay geçiĢ 

C) Zaman ve iĢçilik kazancı 

D) DüĢük stoklama maliyeti 

 

4. Hangisi su bazlı boyaların sağladığı avantaj değildir? 

A) Çevre dostu, ileri teknoloji ürünü 

B) DüĢük stoklama maliyeti 

C) Çok fazla renk elde edilebilmesi 

D) Orijinal fabrika boya sistemine uyumu 

 

5. Su bazlı boyaların içerisindeki bağlayıcı oranı genellikle ne kadardır? 

A) % 80 

B) % 70 

C) % 60 

D) % 90 

 

6. VOC neyin kısaltılmıĢıdır? 

A) Uçucu inorganik bileĢen 

B) Organik sulu bileĢen 

C) Uçucu organik bileĢen 

D) Uçucu katı bileĢen 

 

7. Su bazlı boyalarda renk veren maddenin temel yapısı nedir? 

A) Su 

B) Sentetik tiner 

C) Selülozik tiner 

D) Solvent 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Su bazlı boyalarda boya ya da boya malzemesinin kuruma süresinin uzamasına hangi 

durum sebep olur? 

A) Nem oranının yüksek olması 

B) Nem oranının düĢük olması 

C) Ortam sıcaklığının yüksek olması  

D) Boyanın ince uygulanması 

 

9. Su bazlı boyalar ne ile inceltilir? 

A) Su 

B) Tiner 

C) Su bazlı inceltici 

D) Ġnceltici  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında 2 K astarlı metal panel yüzey üzerine su bazlı baz kat 

metal boya ve su bazlı HS sistem vernik uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 Üreticiler çok değiĢik özelliklerde su bazlı metal ve sedefli boya üretimi 

yapmaktadır. Bunların özelliklerini araĢtırınız, rapor hazırlayarak ders 

ortamında sununuz. 

 

6. SU BAZLI METAL BOYALAR 
 

Su bazlı boyalar düz (opak), metal, sedefli olmak üzere üç (3) çeĢittir.  

 

6.1. Görevleri 
 

Son dönemlerde otomotiv sektöründe su bazlı boyaların kullanımı artmıĢtır. Koruma 

amaçlı yapılan boyamanın yanında, görüntü de önemli yer tutmaktadır.  

 

Güzel, parlak görüntü elde edebilmek için metal ve sedefli görüntü, tüm boya 

çeĢitlerinde olduğu gibi su bazlı boyalarda da vardır. Diğer boya çeĢitlerinden farklı yapıya 

sahip değildir. Tek farklılıkları su ile inceltilerek uygulanmalarıdır. ġekil 6.1’de su bazlı 

boya takımı görülmektedir. 

 

Resim 6.1: Su bazlı metal boya takımı 

Su bazlı metal ve sedefli boyalar da düz boyalarda olduğu gibi bağlayıcı, katı madde 

ve solventten oluĢur. Bunların içinde çok az da olsa çevre ve atmosfere zararlı uçucu madde 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6 
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vardır. Bağlayıcı ve diğer bazı katkı malzemeleri solvent içerir. Metalik su bazlı boyalarda 

bulunan solvent oranı, düz su bazlı boyalardakinden daha azdır. Bağlayıcılar, su bazlı 

boyaların % 70’ini oluĢturur. Su bazlı boyalarda ana bileĢen bağlayıcılardır. 

 

Su bazlı metal boyalarda da metal görüntüsünü veren alüminyum tanecikleridir. 

Alüminyum taneciklerinin büyüklük ve küçüklerine göre görüntü değiĢir. Alüminyum 

tanecikler, görüntünün kirli, temiz, parlak mavi yönde, sarı yönde, sedefli görüntüde 

olmasını sağlar. Sedefli boyalarda mika parçacıkları sedef görüntü elde etmede 

kullanılmaktadır. Süper ince alüminyum tanecikleri alt açıdan temiz, üst açıdan kirlidir. 

Renk eğilimi kirli mavi yöndedir. Normal ince alüminyum tanecikleri üst açıdan temiz, 

parlak düzensizdir. Renk eğilimi sarı yöndedir. Ġnce alüminyum tanecikleri hem süper, hem 

normal ince alüminyum taneciklerinin özelliklerini birlikte taĢır. Alt açıdan temiz sarı yönde 

üst açıdan kirli mavi yöndedir. 

 

Standart tanecikli alüminyum, ince alüminyumlara göre daha iri tanelere sahiptir. Alt 

açıdan kirlidir. Renk eğilimi sarıdır. Yuvarlak tanecikli alüminyumlar parlak ve mavi yönde 

renk görüntüsü verir. 

 

Sedefli görüntü elde etmek için, genelde mika parçacıkları kullanılmıĢtır. Metalik 

sedefli boyalarda fosfor ve alüminyumun karıĢtırılması ile elde edilen pigmentlerle sedefli 

görüntü elde edilir. 

 

Alüminyum alaĢımlarından elde edilen ve sedefli görüntü veren alüminyum 

tanecikleri sarı-mavi yönde ve sedefli görüntü verir. 

 

6.2. Uygulama metotları 
 

Metalik ve sedefli su bazlı boya, hazır boya kutularında geliyorsa açılmadan önce kutu 

çalkalanarak iyice karıĢtırılmalıdır. Çalkalama sırasında kutu ters çevrilmelidir. Böylece 

tabana çöken metal ve sedef pigmentleri iyice karıĢtırılır. Boya karma makinesinde 

hazırlama sırasında boya her karıĢım hazırlanmadan önce karıĢtırılmalıdır. Karma makineleri 

bu karıĢtırma iĢlemini yapacak Ģekilde ayarlanmıĢtır. KarıĢtırma süresi ayarlanmıĢtır.  

 

Resim 6.2: Karma makinesinde kullanılacak boya kutuları 

Su bazlı metal ve sedefli boyalar, boya karma ve inceltme iĢlemlerinde sonra hemen 

karıĢtırılmalıdır. KarıĢtırmayacak olursa bazı sistemlerde boya bozulmaya baĢlayabilir. Su 

bazlı metalik ve sedefli boyalar HVLP WB (su bazlı) tabanca ile uygulanır. Uygulama, önce 
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ince ıslak, havalandırma süresi bitiminde normal kat ve yine havalandırma süresi sonunda 

renk düzeltme katı olarak (duman kat) uygulanır. Islak tek kat üzerine renk düzeltme katı 

olarak duman kat veya iki kat ince ıslak olarak da uygulanabilir. 

 

Bir diğer uygulama Ģekli havalandırma süresi vermeden iki kat uygulama yapmaktır. 

Ara bekleme (havalandırma süresi) yapılır. Ara bekleme süresi, matlaĢıncaya kadardır. 

Tamamen matlaĢtıktan sonra tabanca ile yüzey arasındaki aralık artırılır. Tabanca püskürtme 

basıncı değiĢtirilmeden bir kat daha uygulanır. Son uygulamadan sonra tekrar matlaĢıncaya 

kadar beklenir. Bu süre en az on beĢ (15) dakikadır. Bu süre dolunca vernik uygulanır. 

Uygulama çeĢidinin hangisi olacağı ürün teknik bültenlerinde belirtilmektedir. 

 

Su bazlı boyaların kuruma süreci suyun yüksek hava sirkülâsyonu ile 

buharlaĢtırılmasıyla gerçekleĢir. Metalik ve sedefli su bazlı boyanın, özel su bazlı boya 

kabinlerinde uygulanması gerekir. Bu fırınların diğer fırınlardan farkı tavana yerleĢtirilmiĢ 

hava üfleme kanallarıdır. Böyle bir kabin yoksa hava üfleme tabancaları kullanılmalıdır.  

 

Resim 6.3: Hava üfleme tabancasının uygulama ve kendi resmi 

6.3. Kullanım alanları 
 

Su bazlı metalik ve sedefli boyalar son dönemde üretilen araçlar üzerinde 

kullanılmaktadır. Özellikle çevre yasaları ve kuralları ile uçucu organik bileĢen (VOC) 

oranlarının sınırlandığı ülkelerde kullanılması zorunludur. 

 

Ülkemizde de bu tür çalıĢma devam etmektedir. Yeni üretilen araçlar su bazlı metal, 

sedefli, opak boyalar ve vernikle boyanmaktadır. Onarım boyacılığında servislerde uygulama 

yapılmaktadır. Sanayide ise yaygınlaĢmamıĢtır. 

 

6.4. Su bazlı vernikler 
 

Üreticiler çok değiĢik özelliklerde su bazlı vernik üretme çalıĢmaları yapmaktadır. 

Ancak piyasada yeterlilik alamamıĢlardır. Piyasada su bazlı boya verniği olarak bilinen 

vernikler, gerçekte solvent oranı en aza indirilmiĢ uyumlu verniklerdir. Su bazlı boyaların 

üzerine sorunsuz yapıĢma özelliğine sahiptirler. 
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Poliakrilat reçinelerden yapılan su bazlıya uyumlu vernik beyaz (süt) renktedir. Uygun 

karıĢım oranlarında solvent bazlı boyalar üzerine de uygulanabilmektedir. Solvent bazlı baz 

katlar üzerine uygulanırken % 5 oranında sertleĢtirici girilmesi gerekir. ġekil 2.1’ de su 

bazlıya uyumlu vernik seti görülmektedir. Takım içerisinde bulunan sertleĢtirici izosiyanat 

içermektedir. 

 

Resim 6.4 Su bazlı metal boyaya uyumlu vernik takımı 

Solvent esaslı ve organik uçucu madde oranı iyice düĢürülmüĢ vernik çeĢitleri de 

vardır. Bu tür su bazlı boyalara uyumlu verniğin, metalik boya uygulamasından sonra 40 

derecede 8 dakika fırınlanıp uygulamasına geçilir. Bu durum maliyet ve uygulama süresini 

artırdığı için piyasada çok az kullanılmaktadır. 

 

Su bazlı son kat boyalar üzerine uygulanacak vernik yüksek kalıcı madde oranlı vernik 

(HS) olmalıdır. Bu Ģekilde yapılan uygulama ile uçucu organik bileĢen oranı düĢük malzeme 

kullanılmıĢ olur. 

 

6.4.1 Uygulama metotları 
 

Su bazlı son kat boyalar üzerine uygulanacak vernik yüksek kalıcı madde oranlı vernik 

(HS) olmalıdır. Bu Ģekilde yapılan uygulama ile uçucu organik bileĢen oranı düĢük malzeme 

kullanılmıĢ olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

2 k astarlı metal panel yüzey üzerine su bazlı baz kat metal boya ve su bazlı HS sistem 

vernik uygulama 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 
 

 Boya atölyesi 

 2 K astarlı metal panel 

 Su bazlı metal boya 

 Su bazlı incelticisi 

 Boya tabancası 

 Su bazlı HS sistem vernik 

 Temizleme tineri 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Atölye ekipmanlarını hazırlayınız. 

 

 ĠĢ önlüğünü giyerek ekipmanlarını 

hazırlayınız. 

 2 K astar metal panel yüzeyin kontrolünü 

yapınız. 

 

 Su Bazlı Boya Modülünden 

yararlanınız. 

 Boya tabancası meme çapı ve basıncını 

ayarlayınız. 

 Su bazlı boya ve vernik 

uygulamalarında 

 HVLP su bazlı (WB) boya püskürtme 

tabancaları ile daha verimli sonuç 

alabilirsiniz. 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 HVLP boya püskürtme tabancası  

 Üstten depolu 1,2–1,5 mm  

 Alttan depolu 1,6–1,8 mm 

 Boya atım Ģeklini belirleyiniz.  Boyayı nasıl tatbik edeceğinizi 

kararlaĢtırarak uygulamalısınız. 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

 Su bazlı boyayı ürün lejant bilgisi 

doğrultusunda inceltiniz. 

 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

 

 KarıĢım 0ranı: 

 Hacim olarak 1: % 50:% 30. 30-50 

 

 Vernik 100 kısım 

 Su bazlı sertleĢtirici 50 kısım 

 Su bazlı inceltici ve hızlandırıcı 30 

kısım iyonsuzlaĢtırılmıĢ su 30–50 kısım 

 Su bazlı boyaya uyumlu vernik, 

karıĢımını çok iyi karıĢtırınız. 

 Ağırlık olarak 1: % 51:% 27.% 30–50 

Akrilik MS vernik uygulama 

yapılacaksa  

 Tek kat Ģeklinde yüzeye uygulayınız. 

 

 

 Meme çıkıĢ basıncı 0,7–0,8 bar 

 Tabanca giriĢ basıncı 2–4 bar 

 Su bazlı HS verniği lejant bilgisi  Su bazlı boyalar süzülürken özel 
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doğrultusunda inceltmek ve tabancanın 

haznesine aktarınız. 

  

üretilmiĢ naylon süzgeçlerin 

kullanılması malzeme tasarrufu sağlar. 

 Su bazlı HS verniği uygulayınız. 

 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

 Gerekli ısı ve süreyi belirleyerek 

kurumasını sağlayınız. 

 Su bazlı boya kurutma tabancalarının 

açılarını düzgün ayarlanmalıdır. Boya 

kuruma süresini azaltacak ve su 

buharının kolay uzaklaĢmasını 

sağlayacaktır. 

 Kurutma süresi dolduğunda parçayı 

kabin dıĢına alınız. 

 Kullandığınız boya tabancası ve diğer 

araçları temizleyerek yerlerine 

kaldırınız,ortaya çıkan atıkları uygun 

biçimde yok ediniz. 

 Kullandığınız boya tabancası ve diğer 

araçları temizleyerek yerlerine 

kaldırınız. Ortaya çıkan atıkları uygun 

biçimde yok ediniz. 

 Raporunuzu hazırlayınız  Aldığınız notlardan faydalanarak 

raporunuzu hazırlayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi ?   

2. Atölye ekipmanlarını çalıĢtırdınız mı?   

3. 2 K astar metal panel yüzeyin kontrolünü yaptınız mı?   

4. Boya tabancası meme çapı ve basıncını ayarladınız 

mı? 

  

5. Boya atım Ģeklini belirlediniz mi?   

6. Tek kat Ģeklinde yüzeye uyguladınız mı?   

7. Su bazlı HS verniği lejant bilgisi doğrultusunda inceltmek 

ve tabancanın haznesine aktardınız mı? 

  

8. Su bazlı HS verniği uyguladınız mı?   

9. Gerekli ısı ve süreyi belirleyerek kurumasını 

sağladınız mı? 

  

10. Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Su bazlı son kat boyala üzerine ne tür vernik uygulanır? 

A) Su bazlı vernik 

B) Su bazlıya uyumlu vernik 

C) Akrilik vernik 

D) Selülozik vernik 

 

2. ġu anda kullanılmakta olan su bazlı verniklerin üretiminde kullanılan temel malzeme 

hangisidir? 

A) Polyester  

B) Solvent 

C) Akrilik 

D) Sentetik 

 

3. Su bazlıya uyumlu vernik uygulamasında katlar arasındaki havalandırma süresi ne 

kadar olmalıdır? 

A) 1-15 dakika 

B) 10-15 dakika, 

C) 1-45 dakika 

D) Yarım saat 

 

4. Su bazlı son kat boyaların üzerine kalıcı katı madde oranı yüksek verniklerin 

kullanılması neden tavsiye edilmektedir? 

A) Maliyeti düĢürmek için   

B) Çevre koruma kanununa uymak için 

C) Yüzeyi kolay örmek için 

D) Uçucu organik bileĢen oranını azaltmak için 

 

5. Son kat boya uygulamasından sonra vernik uygulamasına baĢlamadan süre aĢılırsa ne 

gibi boya hataları ile karĢılaĢılır? 

A) Vernik yüzeye yapıĢmaz. 

B) Vernik akar. 

C) Vernikte soyulmalar görülür. 

D) Vernik yüzeye yapıĢmaz, soyulur. 

 

6. Su bazlı son kat metal boya üzerine vernik uygulaması sırasında son havalandırma 

süresi ne kadar olmalıdır? 

A) 1–15 dakika 

B) 10–15 dakika 

C) 10–45 dakika 

D) 1/2- 1saat 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

74 

 

7. Su bazlı metal boyalarda metal görüntüsünü veren pigment olarak ne kullanılır? 

A) Alüminyum 

B) Alüminyum alaĢımları 

C) Alüminyum+çelik 

D) Alüminyum + bakır 

 

8. Su bazlı metal boyalar içerisindeki kalıcı madde oranı düz boyalara göre nasıldır? 

A) Az 

B) Çok 

C) % 80 

D) EĢit 

 

9. Su bazlı metal ve sedefli boya uygulamalarında son kat boya uygulamasından sonra 

vernik ne zaman uygulanmalıdır? 

A) En fazla15 dakik sonra 

B) En az 15 dakika sonra 

C) Ürün teknik bülteninde belirtilen sürede 

D) Hemen 

 

10. Su bazlı düz boyalarda olduğu gibi metal boyalarda da kuruma nasıl gerçekleĢir? 

A) Suyun buharlaĢması ile 

B) Bağlayıcıların buharlaĢması ile 

C) Bağlayıcının bağlaması ile 

D) SertleĢtiricinin etkisiyle 

 

11. Su bazlı metal ve sedefli boyaların kullanılma gerekçesi nedir? 

A) Ucuz olmaları 

B) Kolay uygulanmaları 

C) Çevreyi korumak için 

D) Koruma ve güzel görüntü için 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7 
 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak araç üzerinde hasarlı bölgede baz 

kat metal boya ve MS sistem vernik uygulaması yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Piyasada bulunan MS (orta katı kalıcı madde) boya çeĢitlerini araĢtırınız. 

 

 

7. MS SĠSTEM VERNĠKLER 
 

Normal ve hızlı olmak üzere iki çeĢittir. Standart verniklerin yerine MS (orta katı 

kalıcı madde) vernik kullanılmasının nedeni çevre ve insan sağlığına verilen önemdir. Bu 

verniklerde uygulama kat sayısı ve VOC (uçucu organik bileĢenler) değerleri standarda göre 

daha düĢüktür. 

 

7.1. Önemi 
 

Çok amaçlı uygulanabilen iki bileĢenli, parlaklığı, kalıcılığı, elastikiyeti, mekanik ve 

kimyasal direnci yüksek; özellikle, metalik baz kat boyalarda uygulanan, boyada sürekli 

koruyuculuk ve parlaklık sağlayan bir verniktir. Parlaklığı ve parlaklık kalıcılığı 

mükemmeldir. Yayılması ve dolgu gücü çok yüksektir. Ġki katlı boya sisteminde vernik katı 

olarak kullanılır.Fiziksel ve kimyasal direnci çok yüksektir. 

 

7.2. ÇeĢitleri 
 

 MS (Medium Solid  -Katı Madde Oranı Orta) Normal Vernikler 

 

Ġki katlı boyama sisteminde (baz kat + vernik) kullanılan akrilik esaslı orta katı 

maddeli verniktir. Sararması, olumsuz hava Ģartlarına dayanıklılığı ve sertliği çok yüksektir. 

Bu nedenle çizilmeye karĢı dayanımı da çok iyidir. YaĢ üstü yaĢ uygulama yapılabilir. Hızlı 

kurur. Çok kısa sürede bant çekme ve poliĢ iĢlemine uygun duruma gelir. Metalik ve görüntü 

düzeltme (efekt) renkleri üzerine uygulanan orta katı maddeli, elastik verniktir. 

 

 MS (Medium Solid - Katı Madde Oranı Orta) Hızlı Vernikler 

 

Ġki katlı boyama sistemlerinde kullanılırlar. Orta katı maddeli bir verniktir. 200 
0
C 

(normal hava Ģartlarında) hızlı kuruma ve çok iyi poliĢlenme özelliğine sahiptir. Hızlı tamir 

boyamaları, özellikle tek parça ve kısmî tamir boyası için uygundur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7 
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Toz alma, akma gibi boya hatalarının oluĢması durumunda P 1200- P 2000 ile yaĢ 

zımpara yapılarak bu hatalar kolaylıkla giderilebilir. Hataların giderilmesinin ardından ince 

pasta ile yüzey düzeltilir. PoliĢ yapılabilir. 

 

Resim 7.1: Katlı sistemle boyanmıĢ bir araç 

7.3. Solvent Bazlı MS Vernikler 

 

Üreticiler çok değiĢik özelliklerde su bazlı vernik üretme çalıĢmaları yapmaktadır. 

Ancak piyasada yeterlilik alamamıĢlardır. Piyasada su bazlı boya verniği olarak bilinen 

vernikler gerçekte solvent oranı en aza indirilmiĢ, uyumlu verniklerdir. Su bazlı boyaların 

üzerine sorunsuz yapıĢma özelliğine sahiptirler. 

 

Poliakrilat reçinelerden yapılan su bazlıya uyumlu vernik beyaz (süt) renktedir. Uygun 

karıĢım oranlarında solvent bazlı boyalar üzerine de uygulanabilmektedir. Solvent 

bazlı baz katlar üzerine uygulanırken % 5 oranında sertleĢtirici girilmesi gerekir. Takım 

içerisinde bulunan sertleĢtirici izosiyanat içermektedir. 

 

Resim 8.1 Su bazlı metal boyaya uyumlu vernik takımı 
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Solvent esaslı ve organik uçucu madde oranı iyice düĢürülmüĢ vernik çeĢitleri de 

vardır. Bu tür su bazlı boyalara uyumlu verniğin, metalik boya uygulamasından sonra 40 

derecede 8 dakika fırınlanıp uygulamasına geçilir. Bu durum maliyet ve uygulama süresini 

artırdığı için piyasada çok az kullanılmaktadır. 

 

Su bazlı son kat boyalar üzerine uygulanacak vernik yüksek kalıcı madde oranlı vernik 

(HS) olmalıdır. Bu Ģekilde yapılan uygulama ile uçucu organik bileĢen oranı düĢük malzeme 

kullanılmıĢ olur. 

 

7.3.1 Uygulama metotları 
 

Su bazlı boyaların uygulamadaki baĢlangıcı boyalı mamul sanayinin seri boyamaları 

ile yapılmıĢtır. Su bazlı boyalar ideal bir yüzey koruyucu boyadır. 

 

Su bazlı boya uygulamaları yaĢ boyada olduğu  gibi çeĢitli metotlarla uygulanabilir. 

Bunların  en yaygın olanı katotik daldırma dediğimiz katoforez kaplamalardır (KTL). Burada 

kullanılan malzeme su bazlı (epoxy) dır. Sistem olarak normal elektrolitli sistemlere göre 

ters yükle çalıĢırlar. Malzeme (+) yüklüdür, boya (-) yüklüdür. 

 

Sprey boya uygulamalarının, hem konveksiyonel tipi hem de elektrostatik sistemlerle 

atılabilir olması  fakat kullanılan ekipmanın bu sisteme uygun olması gereklidir. Uygulama 

teknikleri olarak konvaksiyonel yaĢ  boya teknikleri aynen geçerlidir. Su bazlı boya tabanca 

iç mekanizmaları paslanmaz malzemeden yapılmalıdır. 

 

Daldırma tipi normal banyolarda ise malzemenin viskozite değiĢimi çok fazla 

olduğundan sürekli kontrol  edilmesi ve ekipmanında bu malzemeye uygun olarak 

hazırlanmıĢ olması gereklidir. Bu tip banyoların elektrostatik tipleri de kullanılmaktadır. Bu 

sistemler genelde fırın tipi olup ısı ile kürlenen boyalardır. 

 

7.3.2 Kullanım alanları  
 

Oto tamir boyası olarak baz kat su bazlı boyalar kullanılmaktadır. (metalik baz kat ve 

düz baz kat) Bu boyaların üzerine 2 K akrilik vernik uygulanmaktadır. ġu anda su bazlı 2 K 

vernik yapılamamıĢtır. Ancak çalıĢmalar devam etmektedir. 

 

Su bazlı boya uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, vernik 

uygulamasına baĢlamadan baz kat boyanın tamamen kuruması, bünyesindeki suyun 

tamamen buharlaĢması gerekmektedir. 

 

Baz kat boya tamamen kurumazsa nemli kalacağı için vernikte hatalar meydana  gelir. 

Ayrıca su bazlı boya uygulamadan önce boya tabancasının önce saf su ile  çok iyi yıkanması 

gerekir. Tabancada kalacak olan  tiner bulaĢığı boya uygulamasında, boya yüzeyinde lekeler 

meydana getirir. Ġlk su bazlı boyalar elektrolitik daldırma boyalardır. Boyalı mamul sanayide 

katoforez astar olarak adlandırılan bu boyalar metal yüzeyleri paslanmaya karĢı koruma 
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özelliğine sahiptir. Son zamanlarda boyalı mamul üretici firmalarında su ile inceltilen baz 

boyalar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

Su bazlı boya tüketimi  her geçen gün artmaktadır. Otomobil sektöründe, panel 

radyatör sektöründe, metal iĢleyen yan sanayide ve inĢaat sektöründe yoğun olarak  

kullanılmaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Boyası hasar görmüĢ baz kat metal boya ve MS sistem vernik uygulama 

 

Kullanılan araç ve gereçler: 

 

 Boya atölyesi 

 Vernik 

 Metal boyalar 

 Tabanca 

 Ölçü çubuğu 

 Ölçü kabı 

 Astar 

 Tiner 

 Boya zımpara 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atölye ekipmanlarını çalıĢtırınız.  ĠĢ önlüğünüzü giyiniz, maskenizi ve 

eldiveninizi takınız. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Panel üzerindeki rengin koduna göre 

renk hazırlayınız. 

 Renk kodunun doğruluğundan emin 

olunuz. 

 Hazırlanan rengi test plakasında 

deneyiniz. 

 Hazırladığınız renk test plakasının 

doğruluğundan emin olunuz. 

 Paneldeki renk ile karĢılaĢtırınız.  

 Hasarlı bölge zeminine kadar 

zımparalamak maskeleme yaparak 

temizleme tineri ile temizleyiniz. 

 

 Ürün teknik bültenlerinden yararlanınız. 

 P240-380 kuru zımpara ile 

zımparalayınız. 

 

 Renk belirlendiğinde ürün lejant bilgileri 

doğrultusunda sertleĢtirici ve tineri 

karıĢtırınız. 

 Ürün  lejant bilgilerinden faydalanarak 

sertleĢtirici ve tineri karıĢtırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tabanca ayarları yapınız. 

 

 Yüzeyi astarlayınız, macunlayınız ve 

yüzeyi kuruduktan sonra zımparalayınız, 

mumlu bezle siliniz. 

 Yüzey temizleme iĢleminden sonra 

 elle kontrol (el geçme) yapmayınız. 

 

 Su bazlı boyayı (flash-off verilerek) 

uygulayınız. 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

 

 KarıĢım 0ranı: 

 Hacim olarak 1: % 50:% 30. 30-50 

 

 Vernik 100 kısım 

 Su bazlı sertleĢtirici 50 kısım 

 Su bazlı inceltici ve hızlandırıcı 30 

kısım iyonsuzlaĢtırılmıĢ su 30–50 kısım 

 Su bazlı boyaya uyumlu vernik, 

karıĢımını çok iyi karıĢtırınız. 

 Ağırlık olarak 1: % 51:% 27.% 30–50M 

Akrilik MS vernik uygulama yapılır. 

 Verniği ürün lejant bilgisine göre 

hazırlamak su bazlı boya üzerine 

uygulamasını yapınız. 

 Kullanılacak sertleĢtiricinin, tinerin cins 

ve karıĢım oranlarına, ortam sıcaklığı ve 

boyanacak parçanın büyüklüğüne göre 

karar verilmelidir. 

 KarıĢım oranları üretici firmaya göre 

değiĢebilir. KarıĢımı doğru oranda 

hazırlamak için ürün teknik 

bültenlerinden yararlanınız. 
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 MS hızlı akrilik vernik hazırlamada 

karıĢım oranını kullanınız 

 Maskeleri sökünüz.   UygulamıĢ olduğunuz maskeyi dikkatli 

ve titiz olarak sökünüz. 

 Gerekli ısı ve süre ayarını yapmak ve 

boya fırınında kurutunuz. 

 

 Havalandırma süresine mutlaka uyunuz. 

boyama hatası ortaya çıkar. 

 Ürün teknik bültenlerinden yararlanınız. 

              
 10 dakika ya da matlaĢıncaya kadar 

bekleyiniz. 

 YaĢ üstü yaĢ vernik uygulamasını 

hemen havalandırma süresinin bitiminde 

yapınız. 

 Normal vernik uygulamalarında 15–45 

dakikalık havalandırma (ön kuruma, 

buharlaĢma) süresi sonunda vernik 

uygulamasına geçiniz. 

 Kullandığınız araç, gereç ve takımları 

temizleyiniz.Temizlediğiniz takımları 

yerlerine koyunuz. 

 Zamanında temizlenmeyen takımlar 

ileriki aĢamalarda zor temizlenecek veya 

kullanılamaz duruma gelecektir. 

 Raporunuzu teslim ediniz.  Aldığınız notlardan faydalanarak 

raporunuzu hazırlayın. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi ?   

2. Atölye ekipmanlarını çalıĢtırdınız mı?   

3. Panel üzerindeki rengin koduna göre renk hazırladınız 

mı? 

  

4. Hazırlanan rengi test plakasında denediniz mi?   

5. Paneldeki renk ile karĢılaĢtırdınız mı?   

6. Hasarlı bölge zeminine kadar zımparalamak maskeleme 

yaparak temizleme tineri ile temizlediniz mi? 

  

7. Renk belirlendiğinde ürün lejant bilgileri doğrultusunda 

sertleĢtirici ve tineri karıĢtırdınız mı? 

  

8. Tabanca ayarları yaptınız mı?   

9. Yüzeyi astarlayıp macunladınız mı, kuruduktan sonra 

zımparaladınız mı ve mumlu bezle sildiniz mi? 

  

10. Su bazlı boyayı (flash-off verilerek) uyguladınız mı?   

11. Verniği ürün lejant bilgisine göre hazırlamak su bazlı boya 

üzerine uygulamasını yaptınız mı? 

  

12. Maskeleri söktünüz mü?   

13. Gerekli ısı ve süre ayarını yapmak ve boya fırınında 

kuruttunuz mu? 

  

14. Malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

15. Rapor hazırladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Medium solid (MS) verniklerde kalıcı katı madde oranı nasıldır? 

A) DüĢük 

B) Normal 

C) Yüksek 

D) Çok az. 

 

2. Kalıcı katı madde oranı normal (MS) verniklerde verniğin % kaçı yüzeye yapıĢır? 

A) % 30–40 

B) % 50–70 

C) % 40–60 

D) % 60–80 

 

3. Kalıcı katı madde oranı normal (MS) verniklerde karıĢımın viskozitesi genellikle ne 

kadara ayarlanmalıdır? 

A) DIN4 16–18 

B) DIN4 18–20 

C) DIN4 22–24 

D) DIN4 20–22. 

 

4. Kalıcı katı madde oranı normal (MS) akrilik verniklerde karıĢım oranı genellikle ne 

kadardır? 

A) 2: 1+ 10 

B) 2: 1 

C) 2: 1+ 10–30 

D) 3: 1 

 

5. Kalıcı katı madde oranı normal (MS) vernik uygulaması sırasında yeterli 

havalandırma süresi verilmezse ne gibi sonuç ortaya çıkar? 

A) Vernik yüzeye yapıĢmaz. 

B) Ġkinci katta akma görülür. 

C) Son katta kabarcıklar oluĢur 

D) Görüntü iyi olmaz. 

 

6. Kalıcı katı madde oranı normal (MS) vernik uygulamasında üstten hazneli HVLP 

(düĢük basınçla yüksek verim) tabancalarında meme çapı genellikle ne kadar 

olmalıdır? 

A) 1,3 mm 

B) 1,7 mm 

C) 1,5 mm 

D) 1,8 mm. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Kalıcı katı madde oranı normal (MS) hızlı vernik uygulaması kaç kat yapılır? 

A) 3 kat 

B) 2+1/2 kat  

C) 2-3 kat 

D) 2 kat 

 

8. Kalıcı katı madde oranı normal (MS) verniğin en belirgin ve çok kullanılmasına sebep 

olan özelliği hangisidir? 

A) Ucuz olması 

B) Kolay örtmesi 

C) PoliĢlenebilmesi 

D) Parlak olması. 

 

9. Kalıcı katı madde oranı normal (MS) vernik uygulamasında toz alma akma gibi 

durumlarda arıza nasıl giderilir? 

A) P800–1200 ile yaĢ zımparalama ve poliĢleme ile 

B) P1000–1500 ile yaĢ zımparalama, ince pasta ile düzeltmeyle 

C) P1000–1500 ile yaĢ zımparalama, ince pasta ile düzeltip, poliĢleme ile 

D) P1200–2000 ile yaĢ zımparalama ve poliĢleme ile 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-8 
 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak boyası hasarlı metal panele su 

bazlı metal boya MS sistem su bazlı vernik uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 

 Çevrenizde bulunan boya atölyelerde  kullanılan MS vernikleri araĢtırınız. 

 

8. SU BAZLI MS VERNĠKLER 
 

Yüksek kalitede koruma ve film tabakası oluĢturan su bazlı verniktir. Çatlatma 

teknikleri haricinde tüm tekniklerde koruma amaçlı olarak kullanılır.Ġki kat kullanılır.  
 

Su geçirmez özelliğe sahiptir. Koruma yapılan yüzeyler ıslak bez ile kolaylıkla 

temizlenir. Zehirli madde içermez. Kullanılan fırçayı su ile temizleyebilirsiniz. 

 

8.1. Uygulama Metotları 
 

Su bazlı metalik ve sedefli boyalar HVLP WB (su bazlı) tabanca ile uygulanır. 

Uygulama, önce ince ıslak, havalandırma süresi bitiminde normal kat ve yine havalandırma 

süresi sonunda renk düzeltme katı olarak (duman kat) uygulanır. Islak tek kat üzerine renk 

düzeltme katı olarak duman kat veya iki kat ince ıslak olarak da uygulanabilir. 

 

Bir diğer uygulama Ģekli havalandırma süresi vermeden iki kat uygulama yapmaktır. 

Ara bekleme (havalandırma süresi) yapılır. Ara bekleme süresi, matlaĢıncaya kadardır. 

Tamamen matlaĢtıktan sonra tabanca ile yüzey arasındaki aralık artırılır. Tabanca püskürtme 

basıncı değiĢtirilmeden bir kat daha uygulanır. Son uygulamadan sonra tekrar matlaĢıncaya 

kadar beklenir. Bu süre en az on beĢ (15) dakikadır. Bu süre dolunca vernik uygulanır. 

Uygulama çeĢidinin hangisi olacağı ürün teknik bültenlerinde belirtilmektedir. 

 

8.2. Kullanım Alanları 
 

Madeni büro eĢya  sanayi, oto yan sanayi, elektirikli alet, pano ve aksesuar sanayileri 

ile muhtelif madeni eĢya imalat   sanayilerinde kullanılmak üzere formüle   edilmiĢtir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-8 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Boyası hasar görmüĢ metal panele baz kat metal boya ve MS sistem su bazlı vernik 

uygulama 

 

Kullanılan araç ve gereçler: 

 

 Boya atölyesi 

 Su bazlı metal boya 

 Astar 

 Tabanca 

 Su bazlı vernik 

 Su bazlı inceltici 

 Zımpara 

 Ölçekli kap 

 KarıĢtırma çubuğu 

 Fırın 

 Maskeleme bandı 

 Mumlu bez 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Atölye ekipmanlarını çalıĢtırınız. 

 

 ĠĢ güvenliğini alınız. 

 Atölye ekipmanlarını çalıĢır hale 

getiriniz. 

 Hazırlanan rengi test plakasında 

deneyiniz. 

 Rengi test plakasında denemeden 

uygulamayınız. 

 Paneldeki renk ile karĢılaĢtırınız.  Renk panelini amacı doğrultusunda 

kullanınız. 

 Hasarlı bölgeyi zemine kadar 

zımparalayınız maskeleme yapınız ve 

temizleme tineri ile temizleyiniz. 

 Hasarlı yüzeyi  istenilen özelliklerde 

temizleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

87 

 

 

 Renk belirlendiğinde ürün lejant bilgileri 

doğrultusunda sertleĢtirici ve tineri 

karıĢtırınız. 

 

 Renk belirlemede lejant bilgilerinden 

faydalanınız. 

 Tabanca ayarları yapınız. 

 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

 Uygulamayı istenilen özellikteki 

tabancayla yapınız. 

 Tabanca ayarları yapınız,yüzeyi 

macunlayınız, kuruduktan sonra 

zımparalayıp mumlu bezle siliniz. 

 Yüzey Hazırlama Modülünden 

 yararlanınız. 

 

 Yüzey temizleme iĢleminden sonra 

 elle kontrol (el geçme) yapmayınız. 
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 Su bazlı boyayı  (flash-off verilerek) 

uygulayınız. 

 Ürün teknik bülteninden yararlanınız. 

  Ölçekli kap ya da ölçü cetveli 

 kullanınız. 

  KarıĢım oranı 2:1 veya % 10 

  Akrilik son kat boya 2 kısım 

  Akrilik sertleĢtirici 1 kısım akrilik tiner 

1 veya %10 kullanınız. 

 Uygulama sırasında maske kullanınız. 

 Gerekli ısı ve süre ayarını yapmak ve 

boya fırınında kurutunuz. 

 

 Su bazlı boya kurutma tabancalarının 

açılarını düzgün ayarlanmalıdır. Boya 

kuruma süresini azaltacak ve su 

buharının kolay uzaklaĢmasını 

sağlayacaktır. 

 Kurutma süresi dolduğunda parçayı 

kabin dıĢına alınız. 

 Son kontrolü yapınız.  Boyama iĢlemi sonunda boyanan 

parçayı son kez kontrol ediniz. 

 Atölye ekipmanlarını durdurunuz. 

 

 Ayarladığınız süre dolunca makineyi 

durdurunuz. 

 Kullandığınız araç, gereç ve takımları 

temizleyiniz.Temizlediğiniz takımları 

yerlerine koyunuz. 

 Zamanında temizlenmeyen takımlar 

ileriki aĢamalarda zor temizlenecek 

veya kullanılamaz duruma gelecektir. 

 Raporunuzu teslim ediniz.  Aldığınız notlardan faydalanarak 

raporunuzu hazırlayın. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi ?   

2. Atölye ekipmanlarını çalıĢtırdınız mı?   

3. Hazırlanan rengi test plakasında denediniz mi?   

4. Paneldeki renk ile karĢılaĢtırdınız mı?   

5. Hasarlı bölge zeminine kadar zımparalamak maskeleme 

yapmak ve temizleme tineri ile temizlediniz mi? 

  

6. Renk belirlendiğinde ürün lejant bilgileri doğrultusunda 

sertleĢtirici ve tineri karıĢtırdınız mı? 

  

7. Tabanca ayarları yaptınız mı?   

8. Tabanca ayarları yapınız,yüzeyi macunlayınız, 

kuruduktan sonra zımparalayıp mumlu bezle sildiniz 

mi? 

  

9. Su bazlı boyayı  (flash-off verilerek) uyguladınız mı?   

10. Gerekli ısı ve süre ayarını yapıp boya fırınında 

kuruttunuz mu? 

  

11. Son kontrolü yaptınız mı?   

12. Atölye ekipmanlarını durdurdunuz mu?   

13. Kullandığınız araç, gereç ve takımları temizlediniz 

mi? 

  

14. Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Su bazlı MS vernik kaç kat uygulanır? 

A) 1 

B) 1.5  

C) 2 

D) 3 

 
2. Su bazlı MS vernik uygulamasında kullanılan malzemeler nasıl temizlenir? 

A) Tiner 
B) Su 
C) Alkol 
D) Benzin 
 

AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
3. Son uygulama iĢleminden sonra tekrar matlaĢıncaya kadar beklenir. Bu süre en 

az ………….. dakikadır. 
 

4. Su bazlı metalik ve sedefli boyalar ……………….. tabanca ile uygulanır. 
 

5. Yüksek kalitede koruma ve ……………… oluĢturan su bazlı verniktir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Boya hangi maddelerin kaporta yüzeyine ulaĢmasını engeller? 

A) Su 

B) Hava 

C) Toz 

D) Kimyasal maddeler 

 

2. Ġnceltici kullanılmadan uygulanabilen boya çeĢidi hangisidir? 

A) Toz boya  

B) Sentetik 

C) Selülozik  

D) Akrilik 

 

3. Boyaya renk, örtücülük, yoğunluk, fiziksel, kimyasal dayanıklılık özelliği kazandıran 

boya yapımında kullanılan maddeye ne denir? 

A) Solvent 

B) Pigment 

C) Katkı maddesi 

D) Bağlayıcı 

 

4. Metalik boyalarda metal görüntüsü veren pigmentler nasıl çeĢitlendirilir? 

A) Ġri taneli 

B) Ġnce, orta ve iri taneli 

C) Orta 

D) Ġnce taneli 
 

5. HS akrilik verniğin MS ve diğer akrilik verniklere göre üstün özelliği nedir? 

A) Görüntüsü iyidir. 

B) Az malzeme ile yüzeyi kapatır. 

C) Ucuzdur. 

D) Piyasada çok ve kolay bulunur. 

 

6. Ġki katlı boya uygulama sistemlerinde ikinci kat boya malzemesi olarak ne uygulanır? 

A) Astar 

B) Ana kat 

C) Vernik 

D) Cila 

 

7. Kalıcı katı madde oranı normal (HS) vernik uygulamasında üstten hazneli 

konvansiyonel boya uygulama tabancalarında meme çapı genellikle ne kadar 

olmalıdır? 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

92 

 

A) 1,8 mm  

B) 1,3 mm 

C) 1,7 mm 

D) 1,5 mm 

 

8. Kalıcı katı madde oranı yüksek (HS) verniğin en belirgin ve çok kullanılmasına sebep 

olan özelliği hangisidir? 

A) Maliyetinin ucuz olması 

B) Parlaklığını uzun süre kaybetmemesi 

C) PoliĢlenebilmesi 

D) Örtme gücünün yüksek olması 

 

9. Otomotiv sektöründe selülozik son kat boyanın tercih edilmeme sebebi nedir? 

A) Pahalı olması 

B) Dayanıksız olması 

C) Atmosfer etkilerine dayanıksız olması 

D) Renk çeĢidinin az olması 

 

10. VOC neyin kısaltılmıĢıdır? 

A) Organik sulu bileĢen 

B) Uçucu organik bileĢen 

C) Uçucu katı bileĢen 

D) Uçucu inorganik bileĢen 

 

11. Su bazlı boyalar ne ile inceltilir? 

A) Su 

B) Su bazlı inceltici 

C) Tiner 

D) Ġncelticiler 

 

12. ġu anda kullanılmakta olan su bazlı verniklerin üretiminde kullanılan temel malzeme 

hangisidir? 

A) Polyester  

B) Akrilik 

C) Solvent 

D) Sentetik  

 

13. Medium solid (MS) verniklerde kalıcı katı madde oranı nasıldır? 

A) DüĢük 

B) Yüksek  

C) Normal 

D) Çok az 

 

14. Kalıcı katı madde oranı normal (MS) verniğin en belirgin ve çok kullanılmasına sebep 

olan özelliği  hangisidir?  
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A) PoliĢlenebilmesi 

B) Kolay örtmesi 

C) Ucuz olması 

D) Parlak olması 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Metal boya sistemlerini doğru sınıflandırdınız mı?    

2. Metal boya sistemlerini birbirinden farklı taraflarını anladınız 

mı? 
  

3. Metal yüzeylerin boyanmasında doğru sistemin seçimi 

yapabildiniz mi? 
  

4. Boya sistemlerinde yardımcı malzemeleri tanıyabildiniz mi?   

5. 2 K (iki bileĢenli) akrilik astarlı panel üzerine metalik son kat 

boya uyguladınız mı? 
  

6. 2 K (iki bileĢenli) akrilik astarlı panel üzerine metalik son kat 

boyadan sonra akrilik vernik uyguladınız mı? 
  

7. Bunlarla ilgili uygulamalar yapabildiniz mi?    

8. Bunların kullanım alanlarını sayabildiniz mi?   

9. Akrilik metalik ana kat (baz kat) son kat otomobil boyaları 

hakkında yeterli bilgi edindiniz mi? 
  

10. Akrilik sedefli ana kat (baz kat) son kat otomobil boyaları 

hakkında yeterli bilgi edindiniz mi? 

  

11. 2 K (iki bileĢenli) akrilik astarlı panel üzerine metalik son kat 

boya, sonra akrilik vernik uygulamak için gerekli malzeme 

listesini yaptınız mı? 

  

12. 2 K (iki bileĢenli) akrilik astarlı panel üzerine metalik son kat 

boyadan sonra akrilik vernik uyguladınız mı? 
  

13. Akrilik vernikler hakkında yeterli bilgi edindiniz mi?   

14.    

15. HS sistem verniklerini kullanmak konusunda yeterince bilgi 

edindiniz mi?   
  

16. 2 K akrilik astarlı panel üzerine ana kat (baz kat) metalik boya 

ve HS akrilik vernik uygulaması yapmak için gereken 

malzemeleri hazırladınız mı? 

  

17. 2K akrilik astarlı panel üzerine ana kat (baz kat) HS metalik 

boya yaptınız mı? 
  

18. 2 K akrilik astarlı panel üzerine ana kat (baz kat) HS metalik 

boya uygulamasından sonra HS akrilik vernik uygulaması 

yapmak için gereken malzemeleri hazırladınız mı? 

  

19. Sentetik son kat boya kullanma konusunda bilgi edindiniz mi?   

20. 1 K (tek bileĢenli) astarlı panel üzerine sentetik son kat boya 

uygulaması için gerekli malzeme listesi hazırladınız mı? 
  

21. 1 K (tek bileĢenli) astarlı panel üzerine sentetik son kat 

boya uygulamasını problemle karĢılaĢmadan uyguladınız 

mı? 
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22. Selülozik son kat boya hakkında yeterli bilgi edindiniz mi?   

23. 1 K (tek bileĢenli) astarlı panel üzerine selülozik son kat boya 

uygulamasını problemle karĢılaĢmadan uyguladınız mı? 
  

24. 1K (tek bileĢenli) astarlı panel üzerine selülozik son kat boya 

uygulaması sırasında karĢılaĢtığınız problem varsa kolaylıkla 

çözümlediniz mi? 

  

25. Su bazlı opak  boya kullanma konusunda bilgi edindiniz mi?   

26. 2 K astarlı panel üzerine su bazlı düz boya yaparken 

hazırladığınız malzemelerde herhangi bir eksiklik veya 

uyumsuzlukla karĢılaĢtınız mı? 

  

27. 2 K astarlı ve 1 K astar uygulanacak yüzeyleri boyamaya 

28. baĢlamadan temiz sabunlu su ile yıkadınız mı? 
  

29. 1 K astar boya ve su bazlı boya karıĢımlarını ürün teknik 

bültenlerine uygun hazırladınız mı? 
  

30. Su bazlı incelticileri kullanma konusunda bilgi edindiniz mi?   

31. KarıĢımları hazırlarken ölçekli kap kullandınız mı?   

32. KarıĢımların viskozitelerini ölçtünüz mü?   

33. KarıĢımları boya püskürtme tabancasına koyarken süzgeç 

kullandınız mı? 
  

34. Su bazlı metal boya kullanma konusunda bilgi edindiniz mi?   

35. 2 K astarlı yüzeyleri boyamaya baĢlamadan temiz sabunlu 

su ile yıkadınız mı? 

  

36. Su bazlı vernikleri kullanma konusunda bilgi edindiniz mi?   

37. Astar boya, son kat metal boya ve su bazlıya uyumlu vernik 

karıĢımlarını hazırlarken ürün teknik bültenlerinde belirtilen 

değer ve uyarılara uygun hazırladınız mı? 

  

38. Astar boya, son kat metal boya ve su bazlı ya uyumlu vernik 

39. KarıĢımlarının viskozitelerini ölçtünüz mü? 

  

40. MS sistem verniklerini kullanma konusunda bilgi edindiniz mi?   

41. 2 K astarlı hasarlı orijinal yedek parça üzerine ana kat metal 

boya ve MS akrilik vernik uygulaması yapmak için gerekli olan 

malzeme listesini yaptınız mı? 

  

42. Uygulama metotlarını doğru seçtiniz mi?   

43. ÇeĢitlerini ayırt edici özelliklerini belirtebildiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1- D 

2- C 

3- C 

4- B 

5- D 

6- A 

7- A 

8- B 

9- D 

10- C 

11- A 

12- C 

 

 

ÖĞRENME FALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1- B 

2- C 

3- B 

4- D 

5- A 

6- D 

7- A 

8- B 

9- D 

10- A 

11- C 

12- C 

 

 

ÖĞRENME FALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1- A 

2- B 

3- D 

4- C 

5- A 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1- A 

2- D 

3- B 

4- C 

5- D 

6- B 

7- A 

8- C 

9- B 

10- C 

11- D 

12- A 

13- D 

14- B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ –5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1- A 

2- D 

3- A 

4- C 

5- B 

6- A 

7- D 

8- A 

9- C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1- B 

2- C 

3- D 

4- A 

5- B 

6- A 

7- D 

8- B 

9- C 

10- C 

11- A 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ –7’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1- B 

2- C 

3- D 

4- A 

5- B 

6- A 

7- C 

8- C 

9- D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ –8’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1- C 

2- B 

3- 15 

4- HVLPWB 

5- Flim Tabaksı 
 
 

MODÜL ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAPLARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 B 

5 B 

6 C 

7 A 

8 D 

9 C 

10 D 

11 B 

12 B 

13 C 

14 A 
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