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Nanografi Hakkında
NG Materials, Nanografi AŞ'nin tescilli markasıdır.

 
 
Nanografi A.Ş. 2011 yılında Ankara ODTÜ Teknopark’ta 
Türk mühendisler tarafından start-up olarak 
kurulmuştur. 2011 yılından itibaren nano / mikro 
malzemeler başta olmak üzere katma değeri yüksek 
kritik iş alanlarında müşterilerimize hizmet vererek 
yerel ve uluslararası pazarlarda tecrübe kazandık ve 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
 
 
AB-Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma 
Sanayii Daire Başkanlığı, TÜBİTAK, ayrıca yurt içi ve yurt 
dışındaki diğer bilim kurumları arasında ortak 
çalışmalarla nano-teknoloji alanına önemli katkılar 
sunuyoruz. Nanografi A.Ş., 837249 sayılı hibe 
sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 
araştırma ve inovasyon programından fon almıştır. 
 

 
 
Dünyanın yaklaşık 100 ülkesindeki en büyük teknoloji 
ve sanayi şirketlerine, üniversitelere ve enstitülere 
üretim / Ar-Ge desteği vermekten gurur duyuyoruz. 
Çeşitlendirilmiş ve zengin ürün yelpazesi, ürün ve 
hizmetlerde yüksek kalite ve hızlı sevkiyat desteği ile 
işinize değer katıyoruz. 

 

 “100’den Fazla Ülkeye İhracat” 
2020 yılı itibari ile yüksek üretim kalitemizi ISO 9001: 
2015 Kalite Güvence Sistemi kalite belgesi ile 
belgelendirdik. 

 
 

Nanografi AŞ bir Ahlatçı Holding kuruluşudur. Enerji, 
sağlık, değerli metaller ve finans alanlarında faaliyet 
gösteren Ahlatçı Holding, Nanografi'ye güçlenen 
hedeflerine ulaşması için deneyimli kadrosu, akademik 
ve profesyonel danışman ağı, Ar-Ge ve mühendislik 
kabiliyeti ve finansal zenginlik gibi ana varlıkları ile 
destek vermektedir. 

 “Karbon Nanotüp ve Grafen Üretimi” 
Nanografi AŞ, nano malzeme ve mikro malzemelerin 
ileri malzeme teknolojileri ile tasarımı, Ar-Ge ve üretimi 
için özel ekiplere sahip olup, yeni nesil ürünler üzerinde 
çalışmalar yapmaktadır. Bu ürünler, akademik ve ticari 
projeler için karbon nanotüpler ve grafendir, ancak 
bunlarla sınırlı değildir. 

 “Türkiye’de İlk Karbon Nanotüp Üretimi” 
Nanografi AŞ, Türkiye'de ticari olarak karbon nanotüp 
üreten ilk şirkettir. Firmamız Horizon 2020 gibi ulusal ve 
uluslararası programlarla desteklenen ancak bunlarla 
sınırlı olmayan birçok projeyi başarıyla 
gerçekleştirmiştir. 

 “Yıllık 100 Ton Grafen Üretimi” 
Dünyanın en büyük grafen seri üretim tesislerinden biri 
olan, yıllık 100 ton grafen üretim kapasitesine sahip 
üretim tesisine sahip Nanografi AŞ, 2020 yılında 
başarıyla tamamlandı. 

 “Türkiye, Estonya, Almanya ve ABD’de 
Bulunan Birimler” 

Nanografi AŞ'nin Türkiye, Estonya, Almanya ve ABD'de 
satış, dağıtım ve müşteri destek faaliyetlerinde 
bulunduğu, bölgedeki müşterilere hizmet veren 
müşteri destek noktaları bulunmaktadır. 

 “Genetik, Ekipman, Kimyasallar, 
Malzemeler ve Enerji” 

Nanografi AŞ, Malzeme & Kimya alanında, bunun 
takibinde ise Genetik, Enerji, Makine ve Ekipman 
alanlarında aktif olarak yer almaktadır.  
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NG Materials 
NG Materials, Nano malzemeler ve mikro 
malzemelerden sorumlu Nanografi AŞ şirketinin 
bölümüdür. 

 

NG Materials, şu gibi çözümler sunar: 
 

 Karbon nanotüp teknolojisi ve diğer nano 
partiküller (TiO2, Nano kil, Al2O3 vb. kullanılarak 
üstün özelliklere sahip Karbon Nanotüpler, Grafen 
ve nanokompozitlerin imalatı) 

 Elektronik uygulamalar için iletken ve şeffaf olarak 
kaplanabilecek Nano mürekkep (iletken mürekkep) 
üretimi 

 Karbon nanotüp (TPU, PC, PA12, PA66, PBT, LDPA, 
EVA) ile iletken plastik hammadde imalatı 

 İleri teknoloji malzemelerinin temini ve nano 
tanecikler ve mikro partiküller 

 Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özel cihazlar 
geliştirmek 

NG Materials aşağıdaki segmentlerde Ürünler sağlar: 
 

 COVID-19 için malzemeler 

 3D Yazıcı Malzemeleri 

 Karbon Nanotüpler 

 Grafenr & Fulleren 

 Nano tanecikler ve Mikro partiküller 

 Nadir Elementler 

 Sputtering Targets 

 Dispersiyonlar 

 Silikon Wafer & Yarı iletken Wafer 

 Batarya Ekipmanları 

 Shape Memory Malzemeler 
 

Daha fazla bilgi için lütfen 
http://www.nanografi.com.tr ziyaret edin. 
 

NG Materials Misyonu 
 

Proje, özellikle Sanayi Alanlarında, birçok endüstriyel 
ve Ar-Ge / Ür-Ge çalışmalarında kullanılan mekanik ve 
termal mukavemetli malzemeler, nano ölçekli yapı 
taşları, firmaların proje ihtiyaçları, beklentileri ve 
yükümlülüklerini karşılamak için müşterilerine 
malzeme sağlamaktır.   
 
Sanayi bölgeleri, ancak sınırlı olmamak üzere, Havacılık, 
Savunma, Kimya, Otomotiv ve akademisyenler, 
araştırma merkezleri, enstitüler ve teknoparklar gibi.  
 

NG Materials'in Hedefi 
Amaç, geleneksel malzemelere göre daha gelişmiş ve 
güçlendirilmiş ısıl iletkenliğe, elektrik iletkenliğine, 
yoğunluğa, şekillere ve boyutlara sahip yüksek 
teknolojili malzemeler tasarlamak / üretmektir. 

NG Materials Müşteri Hizmetleri 
NG Materials, yüksek performanslı / ileri teknoloji 
malzemeler, nano malzemeler (nano malzemeler, 
parçacıklar, kompozitler, nanopartikül takviyeli plastik 
malzemeler, CVD ve PVD sistemleri) ve mikro 
malzemeler konusunda Ar-Ge, Proje Geliştirme, Proje 
Yürütme ve Danışmanlık Hizmetleri ile müşterilerimizin 
projelerine katkıda bulunmaktadır. 

"Havacılık, Savunma, Kimya, 
Otomotiv ve Akademi" 

NG Materials, akademiye (enstitüler, araştırma 
merkezleri, üniversiteler 3.parti Ar-Ge danışmanlıkları 
ve akademisyenler) ve özellikle Havacılık, Savunma, 
Kimya ve Otomotiv gibi endüstriyel alanlara kapsamlı 
ve çeşitli çözümler sunmaktadır. 

"Gelişmiş Malzemeler ve Kaplama 
Teknolojileri" 

NG Materials, üst düzey kaplama teknolojileri ve 
gelişmiş malzemeler geliştirmiştir. NG Materials, CVD 
Metodu, Grafen Kaplamalar ve özel nano-teknolojik 
materyallerin ve ultrasonik kaplama metotlarının 
geliştirilmesi ile korozyona, çizilmeye ve darbelere karşı 
yüksek dirençli ürünler üretmiştir. 

 

NG Materials Departmanına nasıl erişilir? 
 

NG Materials tek tık uzakta! 

 

Teklif taleplerinizi NG Materials Departmanı'nın e-
posta adresine (sales@nanografi.com) 
gönderebilirsiniz. 

www.nanografi.com.tr'da keşfe çıkabilir, teknik 
özellikleri inceleyebilir, blogları okuyabilir ve alışveriş 
yapabilirsiniz. 
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NG Genetics Hakkında 
NG Genetics, COVID-19 çalışmaları da dahil olmak 
üzere genetik çalışmalardan sorumlu olan Nanografi 
AŞ'nin bölümüdür. 

 

2020 yılı başından itibaren, kısa sürede insanlığın ortak 
bir sorunu haline gelen Covid-19 salgınına karşı önleyici 
aşılama çalışmaları yürütülmektedir. Nanografi AŞ 
olarak bu çalışmalara katkıda bulunduğumuz için 
heyecanlıyız. Altı ay süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda, 
formülasyon ve hayvan deneylerini oluşturan klinik 
öncesi aşama başarıyla tamamlanmış ve gönüllüler 
üzerinde deneyler ilerleyen klinik aşamalar için resmi 
makamlara başvurular yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 
ve uluslararası otorite kuruluşları (FDA, EMA vb.) 
tarafından önerilen protokol ve uygulamalar ışığında 
gerçekleştirilen Ar-Ge çalışması, uzman bilimsel 
araştırmacıların ve etkin formülasyonlarının eşsiz 
katkıları sayesinde önemli başarılar elde etmiştir. 

Aşının Türk Sağlık Enstitüleri'nin kararı ve onayı ile 
gönüllüler üzerinde deneylere izin veren klinik evreye 
devam etmesine izin verildi. Mevcut aşamadan 
itibaren, aşının denemesi gönüllülerde başlayacak. 
Şubat 2020'de başlayan ve klinik öncesi çalışmaları 
başarıyla tamamlayan aşı geliştirme çalışması, 
benzerlerine göre benzer veya daha etkili sonuçlar 
almıştır. Burun uygulama modeli ile geliştirilmiş olduğu 
için de umut vericidir. 

ODTÜ Teknokent’te bulunan Nanografi A.Ş. tarafından 
geliştirilen aşının klinik Faz 1 çalışmaları, Ege 
Üniversitesi ile işbirliği ile insanlar üzerinde test 
edilecektir.  Orijinal katkıları patent başvuruları ile 
korunan aşı çalışması, Covid-19'a karşı bireylerle etkili 
bir şekilde savaşabilecek antikor oluşumunu başarılı bir 
şekilde sağlaması ve insan sağlığına toksik bir zararı 
olmadığı açısından da önemlidir. Seri üretim aşamaları 
için gerekli hazırlıkların tamamlandığı ve firma 
bünyesinde kritik malzemelerin üretilebildiği önleyici 
aşılama çalışması, bu aşamada da devam eden 
kararlılıkla tüm klinik faz süreçlerinde devam edecektir. 
Türkiye'de başarılı bilim adamları ve uzmanlar 
tarafından çalışmaları yapılan aşı, tüm düzenleyici 
süreçlerin tamamlanmasıyla üretime hazır olacaktır. 

 

 
Kovid-19 Araştırmalarında Kullanılan Malzemeler 

 
Nanografi, MERS-CoV, SARS-CoV ve sars-CoV-2 gibi 
koronavirüs patojenleri arasındaki yapısal benzerlikler 
göz önünde bulundurulduğunda, Covid-19 için 
araştırmacılar ve işletmeler için gelişmiş malzemeler 
sağlamaktadır. (https://nanografi.com/materials-for-
covid-19/)  Altın nano tanecikleri sadece COVID-19 
karşı tedavi stratejisi olarak hizmet etmez, ayrıca 
koronavirüs tanı kitleri tasarımında da uygulanabilir. 
Önceki çalışmalar altın nano tanecik uygulamaları için 
tatmin edici sonuçlar kanıtlamıştır. AuNP tabanlı 
platformlar geliştirme ile ilgili çalışmalar dünyanın 
geçtiği kritik anlarda bir rahatlama olarak ortaya 
çıkmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. 

 

 
 

Nano Malzeme Nanoteknoloji Tıbbi Uygulamalar 
Tıbbi düzeyde uygulamaları geniş bir yelpazede 
sunuyoruz. Tıp alanında nanoteknoloji uygulaması 
dünya çapında tıbbi bakım uygulama gelişme 
sürecindedir.  Nano ölçekli malzemeler, kendine özgü 
özellikleri nedeniyle tıp sektörüne büyük fayda 
sağlamaktadır. Şu anda, nano ölçekli malzemeler tıbbi 
uygulamalar alanında kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi 
için lütfen bizimle irtibata geçiniz. 
 

www.nanografi.com.tr
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NG Chemicals 
NG Chemicals, Özel Amaçlı Kaplamalardan sorumlu 
Nanografi AŞ şirketinin bölümüdür. 

 
NG Materials ayrıca korozyona karşı kaplama 
uygulamaları için Sürtünme Önleyici Kaplamalar 
geliştirmiştir. Testlerde, geliştirilen kaplamalar 
eşdeğerlerine göre piyasadaki en yüksek performans 
değerlerine ulaşmış. 

"Korozyona Karşı Sürtünme Önleyici Kaplamalar" 
Size Sürtünme Önleyici Kaplamalar (AFCs) sunmakla 
gurur duyuyoruz. AFC'ler, zorlu çalışma koşullarında ve 
çevresel aşırılıklarda üstün yağlama sağlayan bağlı, 
kuru film liyaküllerdir. Diğer yağlayıcıların başarısız 
olduğu kullanımlarda uygulanacak ekonomik, uzun 
ömürlü ve değerlidirler.  
Yağlayıcı macunlara ve greslere karşı bir takım 
avantajları vardır: 

 Toz, kir, nemden etkilenmeyen kuru, temiz yağlama 

 Yaşlanma, buharlaşma, oksidasyon olmadan ömür boyu 
yağlama 

 Galvaniz gibi yüzey tedavileri olmadan pas önleme 

 Metallerde/plastiklerde yanıcı olmayan, lekelenmez 
koruma 

 Tam yük taşıma yetenekleri için kontrollü film kalınlığı  

 Uzun süreli kapanmadan sonra bile tamamen etkili 
yağlama 

SKY Serisi 

Kaplama Tipi Sürtünme Önleyici 
Kaplama  

Yük sınıfı Düşük ve orta yük 

Yüzey tipi Metal Metal, Plastik Metal 

Faz Durumu Katı Yağların reçine 
çözücüde dağılımı 

Yağlayıcı tipi Isı Kürleme Kuru 

Tipik Uygulamalar Otomotiv uygulamaları: 
emniyet kemeri bileşenleri, 
alçak ve orta yükler kilitleri 
altında kapı korozyonu, vb. 

 
KKY Serisi 

Kaplama Tipi Sürtünme Önleyici 
Kaplama  

Özel Özellikler Yüksek yükler, düşük hızlar, 
miyon yüzeyler 

Yüzey tipi Metal-Metal 

Faz Durumu Katı 

Yağlayıcı tipi Isı Kürleme Kuru 

Tipik Uygulamalar Yeniden yağlama için 
erişilemeyen demir metal 
parçaları için korozyon ve 
yağlama 

  

Sürtünme Önleyici Kaplamalar (AFCs) 
AFC'ler kuru bir film oluşturur ve metal, plastik ve 
elastomer parçaların sürtünmesini optimize eder – 
yoğun yükler ve zorlu çalışma ve çevre koşullarında 
bile. Kaplamalar püskürtme, fırçalama, daldırma-iplik, 
rulo kaplama veya ekran baskı ile uygulamak kolaydır.  

"Isı Kürleme Anti-Sürtünme Kaplamalar" 
Kürlemeden sonra, bağlı, kuru yağlama filmi belirli bir 
korozyon koruması ile dayanıklı aşınma koruması sağlar 
ve toz ve kirlenmeye karşı dayanıklıdır. 

"MoS2, PTFE veya Grafit" 
AFC'ler tipik olarak PTFE(politetrafloroetilen), MoS2 ( 
(mobibdenum disülfür) veya grafit yağlayıcı 
katımaddeler içerir. PTFE'li AFC'lerin rengi siyah, MoS 
2'li2 ise gridir. 

"Özelleştirilmiş Çözümler" 
Yağlama ihtiyacınıza bağlı olarak, hassas 
formülasyonlar, tam gereksinimlerinizi karşılayan 
özelleştirilmiş seçenekler sunmak için bu veya diğer 
yağlama katıları ile tasarlanabilir.   

"Müşteriler için Uzman Desteği" 
Ürün seçimi servis gereksinimlerine, istenilen kaplama 
yöntemine ve farklı uygulamalar için özel avantajlara 
bağlıdır. Uygulamanız için doğru formülasyonu 
seçmekten doğru kaplama yöntemlerini belirlemeye 
kadar, yardım için uzmanlarımıza güvenebilirsiniz. 
 

"Sürtünme Önleyici Kaplamalar Nasıl Çalışır?" 
Sürtünme Önleyici Kaplamalar, özenle seçilmiş reçine-
çözücü karışımlarında dağılmış katı yağlayıcı 
partiküllere sahiptir. Yağlayıcıların hacim 
konsantrasyonu ve hammadde seçimi, yağlama ve 
korozyona karşı koruma özellikleri için önemlidir. Bir 
metal veya plastik uygulandığında, bu boya benzeri 
çözümler kaplamalı yüzeye bağ ve kuru ve temiz kaygan 
bir yağlama filmi sağlar. Film tüm yüzey pürüzlülüğünü 
kapsar ve aşırı yükler ve çalışma koşulları altında bile 
metalden metale, metalden plastiğe veya plastikten 
plastiğe sürtünmeyi optimize eder. 
Sürtünme Önleyici Kaplamalar (SÖK) özellikle sınır 
sürtünmeve karışık sürtünme durumlarında etkilidir. 
Bu durumlarda, sıvı hidrodinamik yağlama 
gerçekleştirilemediği için doğrudan metalden metale 
temas ve aşınma gerçekleşir. SÖK'lerde katı yağlar, 
reçin ambalajının yapıştırma kuvveti ile substrat 
yüzeyinde tutulur, böylece yüzeyler her zaman çok 
düşük hızlarda, salınımlı hareketler veya yüksek yükler 
altında etkili bir kuru filmle ayrılır. SÖK'ler ayrıca 
hidrodinamik yağlama desteği olarak da çalışır
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SKY Serisi Sürtünme Önleyici Kaplamalar

Ürün Açıklaması 
Isı-kür kuru film boya benzeri katı yağlar. SKY SÖK'ler, 
gelişmiş korozyon koruması ve düşük sürtünme 
katsayısı sunan düşük ve orta yükler altında metal-
metal ve metal-plastik yüzeylerde düşük ve orta 
yüklerde korozyon inhibitörü olarak organik bağlayıcı-
çözücü sisteminde PTFE(politetrafloroetilen) ile 
formüle edilmiştir. 

"SKY & KKY Yağlayıcı Boyaları" 
SKY Sürtünme Önleyici Kaplamalar (SÖK), yağlama 
boyaları olarak da bilinir. Sürtünme Önleyici 
Kaplamalar, sürtünme ve aşınmayı kontrol ederek, 
bileşen arızalarını önleyerek, yağlama aralıklarını 
uzatarak ve üretim ve işletme maliyetlerini azaltarak 
müşterilerin güvenliği, güvenilirliğini ve performansı 
artırmalarına yardımcı olur. 
Kompozisyon 
1. Katı Yağlar 
2. Organik Bağlayıcı 
3. Solvent 
Özellik  

1. Olağanüstü korozyon koruması 
2. İyi estetik 
3. Dişli bağlantılar için sabit/tanımlanmış sürtünme 

katsayısı. 
4. Yüksek yük taşıma kapasitesi 
5. Metallere mükemmel yapışma 
6. Yağlara ve yakıtlara karşı yüksek direnç 
7. Isı yalıtılmış SÖK'lerin en iyi korozyon koruması 

Özellikler (Temin edildiği gibi) 
Tip   Sürtünme Önleyici Kaplama 
Ürün Kimliği  SKY M-3 708D 
Siyah   Black Renk 
Renk (L, a, b)  28,3, -0,04, -1,02 
   Homojen görüntüle 
Viskozite (g/m.sn) 20±2 @ 25± 2 C° 
Yoğunluk (g/cm3)  0,94±0,10 
Katı Madde  120± 1 C° 
Sıvı dan Direnç 3.8@20 C° 

23.7@60 C° 
34.2@85 C° 

DOI   1.3 
HAZE   0.7 
ROI   1.1 
Test Standartları 

 MIL-PRF-46010G 

 ASTM B499, ASTM B2244, ASTM D3359 

 EN ISO 2812-1, EN ISO 6270-1 

 IEC 60068-2-14 

 ASTM B117, ASTM D3960, ASTM D2244 

 ISO 3251 Yılında 
Sıvılara Karşı Direnç 
SKY, Direnç'ten Sıvılara karşı testten başarıyla geçti: 

 Anti-Aging Sıvı 

 Temizleme Bileşiği 

 Regent Su, Okyanus Suyu 

 Hidrolik Yağ, Türbin Yakıtı 

 Yağlama Yağı, Yağlama Temizleyici 
Kanıtlanmış Kalite Formu Sıkı Testler 
SKY testlerden başarıyla geçti: 

 Termal Stabilite Ortamı 

 Kükürtlü Asit/Tuz Sisi/Tuz Spreyi 

 Yüzey Görünümü 
Avantajları 
SÖK'ler, zorlu çalışma koşullarında ve çevresel 
aşırılıklarda üstün yağlama sağlayan bağlı, kuru film 
liyaküllerdir. Diğer yağlayıcıların başarısız olduğu 
kullanımlarda uygulanacak ekonomik, uzun ömürlü ve 
değerlidirler. Tipik yağlama macunları ve gresleri ile 
karşılaştırıldığında. Uygulanan kaplama, 
yağlayıcı/korozyon önleyici özellikleri ve yüksek kaliteli 
yüzey kaplaması ile katı bir film tabakası oluşturan 
sağlam bir film yağı olarak tasarlanmıştır.   Sürtünme 
Önleyici Kaplamalar otomotiv ve endüstriyel 
uygulamalarda kullanıcılara bir takım avantajlara 
sahiptir: 
 

 Toz, kir, nemden etkilenmeyen kuru, temiz yağlama 

 Yaşlanma, buharlaşma, oksidasyon olmadan ömür 
boyu yağlama 

 Galvaniz gibi yüzey tedavileri gerek kalmadan pas 
önleme 

 Metal/metaller, metaller/plastikler, 
metaller/elastomerler üzerinde yanıcı olmayan, 
lekelenmez koruma 

 Orta yük taşıma kapasitesi 

 
 
 

Kür Leme Sıcaklığı 235 C° @ 45 dakika 
  -60 C° ile 250C° arasındaki çalışma aralığı 

 
İstek üzerine daha fazla teknik bilgi verilecektir. 
 
 

Faydaları 
 Kürlenmiş film arasında çalışma sıcaklığı vardır 

-60°C ve 250  °C 

 Düşük sürtünme katsayısı 

 Parlak siyah kaplama 

 Mükemmel korozyon koruması 
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Önerilen Uygulamalar 
 Korozyona karşı yağlanacak/korunacak 

metal/plastik veya metal/metal çiftleri 

 Kapı ve kilitleme mekanizmaları, emniyet kemerleri, 
yaylar, menteşeler, iğneler ve yıkıtaçlar için parçalar 
kullanılır. 

 Ofis makineleri/hassas mekanikler için uygundur 

 Bağlantı elemanlarının kuru yağlaması için önerilir 

 Temiz ve dayanıklı kuru film yağlama ile sürtünme, 
gürültü, pürüzlülüğü azaltmak için fren balatası 
klipleri 

                     

                                  
 

Otomotiv ve Endüstriyel Uygulamalar 
SÖK'ler otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda 
uygulanabilir. Uygulamalardan bazıları aşağıda 
listelenmiştir: 

 Kilit mekanizmaları, kilit yakalama plakaları, 
kapaklar, kilitleme kolları, korozyon koruması için 
emniyet kancaları ve tozdan etkilenmeyen ve çinko 
kaplama için üst kat olarak uygun olan uzun süreli 
yağlama 

 Metal/metal çiftlerinin ömür boyu dayanıklılık için 
düşük sürtünmeli kuru yağlama gibi emniyet kemeri 
bileşenleri. 

 Kaliper yaylar ve fren klipleri kaliper fren balatası 
sürgülü kılavuzlarında çelik yayların kuru yağlama 
için; kuru yağlayıcı korozyon koruması, yalıtım için 
anti-ele geçirme/yapışma kayma giderme ile birlikte 
çalışmak 

 Yalıtım özellikleri için anti-ele geçirme/yapışma 
kayma giderme için çarpışma tüpleri 

 Acil yağlama, korozyon koruması, yakıt/yağ direnci, 
yapışma kayma giderme için iğ (EPB) 

 Sunroof raylar & korozyon koruması ve yakıt /yağ 
direnci için kılavuzları 

 Cıvatalar, somunlar, dişli bağlantılar olarak çiviler, 
Bilyalı eklemler, burçlar, çubuklar, korozyon 
koruması için bağlantı elemanları 

 Yapışma-kayma giderme için ısıtma sistemlerinin 
sıcaklık kontrol üniteleri 

Sürtünme önleyici kaplamalar (SÖK) gibi "kuru" yağlar, 
aşırı yükler altında bile aşınmayı azaltmak için yüzey 
düzensizliklerini dolduran temiz ve kaygan bir filmle 
daha hassas sürtünme kontrolü sağlayabilir. SÖK'ler 
ayrıca aşırı sıcak ve soğukta üstün performans sağlar, 
bozulmaya karşı dayanıklıdır ve gürültü üreten 
titreşimleri azaltırlar. 
 

Kullanılabilir Yaşam ve Depolama 
Raf Ömrü  6 Ay 
(20 C°'nin altındaki sıcaklıklarda 
açılmamış/mühürlenmemiş olarak orijinal ambalajında 
muhafaza etmek koşuluyla üretim tarihinden itibaren) 
Nasıl Kullanılır? 
SKY AFC'lerin etkinliğini ve tam kullanım ömrünü 
sağlamak için uygun bir kaplama işleminin izlenmesi 
gerekir. Bu yöntem gibi birkaç adım içerir: 

 Yüzey Hazırlama 

 SÖK Uygulaması 

 Isı kürleme 

 
İncir 1-Kaplama Yöntemi 

Adım 1-Yüzey Hazırlama 

 Uygulamadan önce yüzeyleri temizleyin 

 Yüzeyin yağdan arındırılmış olduğundan emin olun 

 Kullanmadan ve uygulamadan önce kaplamayı 
karıştırın 

 Fosfatizasyon veya kumlama yapışma ve hizmet 
ömrünü artırır. 

Adım 2-SÖK Uygulaması 

 Kullanmadan ve uygulamadan önce kaplamayı 
karıştırın 

 Kaplamayı uygulayın. Kaplamalar püskürtme, 
fırçalama, rulo kaplama, daldırma-iplik, daldırma 
kaplama, ekran baskı veya santrifüj ile uygulamak 
kolaydır. 

Adım 3-Kürleme ve Kürleme Sonrası 

 Kaplama özelliklerine göre kürlenir. 

 Kürden sonra, bağlı kuru yağlama filmi belirli bir 
korozyon koruması ile dayanıklı aşınma koruması 
sağlar ve toz ve kirlenmeye karşı dayanıklıdır. 

Önerilen Kuru Film Kalınlığı 
5-20 μm 
Çözünürlük 
İnceltme NG Chemicals tarafından sağlanan veya 
önerilen tiner kullanılarak yapılabilir. 
ELLEÇLEME ÖNLEMLERİ 
Bu belgenin, ürünle birlikte kullanılabilir kullanımdan 
önce dikkatle okunması gereken ürün güvenliği ve 
sağlık tehlikesi, fiziksel tehlike ve kullanımdan önce 
bilgi içermediğini lütfen unutmayın. Lütfen işlemeden 
önce sağlık tehlike bilgilerini, konteyner etiketlerini, 
güvenlik verilerini ve ürün veri sayfalarını okuyun.  
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KKY Serisi Sürtünme Önleyici Kaplamalar
Ürün Açıklaması 
Isı kürleme, katı kuru film boya benzeri yağlar. KKY 
SÖK'ler MoS2  (Mobibdenum Disülfür), beyaz katılar ve 
otomotiv, çiftlik ekipmanları ve inşaat uygulamaları için 
korozyon koruması için orta ve ağır yükler/orta hızlı 
hareketler için metal-metal çiftleri için epoksi bağlayıcı 
ve yüksek yükler, düşük hızlar, kirli ortamlar ve yeniden 
inşa edilmiş ekipmanlar için bir yağlayıcı ile formüle 
edilmiştir. 

"SKY & KKYs Yağlayıcı Boyaları" 
KKY Sürtünme Önleyici Kaplamalar (SÖK), yağlama 
boyaları olarak da bilinir. Sürtünme Önleyici 
Kaplamalar, sürtünme ve aşınmayı kontrol ederek, 
bileşen arızalarını önleyerek, yağlama aralıklarını 
uzatarak ve üretim ve işletme maliyetlerini azaltarak 
müşterilerin güvenliği, güvenilirliğini ve performansı 
artırmalarına yardımcı olur. 
Kompozisyon 

 Katı Yağlar 

 Organik Bağlayıcılar 

 Organik Çözücüler 

Özellik 
 Kirleme veya gres ve yağ kullanımı riski olan 

uygulamalar için gres ve yağ yerine kullanılacak 
mükemmel çözüm istenmez. 

 Korozyona karşı iyi ve eşzamanlı koruma ve düşük 
hız/yüksek yükler altında sürtünme kontalarının 
kalıcı yağlaması için uygundur 

  

Özellikler (Temin edildiği gibi) 
Tip   Sürtünme Önleyici Kaplama 
Ürün Kimliği  SKY M-3 A3400 
Renk   Grisi 
Renk (L, a, b)  45,28, 0,24, -2,84 
   Homojen görüntüle 
Viskozite (g/m.sn) 18±2 @ 25± 2 C° 
Yoğunluk (g/cm3)  0,85±0,10 
Katı Madde  120± 1 C° 
Parlaklık  1.5@20 C° 

6.8@60 C° 
8.4@85 C° 

DOI   0 
HAZE   0 
ROI   0 
Kürleme Sıcaklığı 235 C° @ 45 dakika 

  -200 C° ile 260C° arasındaki çalışma aralığı 
Kürlenmiş film 
İstek üzerine daha fazla teknik bilgi verilecektir. 

 

Test Standartları 
 MIL-PRF-46010G 

 ASTM B499, ASTM B2244, ASTM D3359 

 EN ISO 2812-1, EN ISO 6270-1 

 IEC 60068-2-14 

 ASTM B117, ASTM D3960, ASTM D2244 

 ISO 3251 Yılında 

Sıvılara Karşı Direnç 
SKY, Direnç'ten Sıvılara karşı testten başarıyla geçti: 

 Anti-Aging Sıvı 

 Temizleme Bileşiği 

 Regent Su, Okyanus Suyu 

 Hidrolik Yağ, Türbin Yakıtı 

 Yağlama Yağı, Yağlama Temizleyici 

Kanıtlanmış Kalite Formu Sıkı Testler 
SKY testlerden başarıyla geçti: 

 Termal Stabilite Ortamı 

 Kükürtlü Asit/Tuz Sisi/Tuz Spreyi 

 Yüzey Görünümü 

Avantajları 
 KKY, pim, yay, rulman yüzeyi ve bağlantı içeren 

otomotiv uygulamaları için çok uygun olan 
kurşunsuz, sürtünme önleyici bir kaplamadır.  

 KKY ayrıca dişli bağlantılarda, bağlantı 
elemanlarında, servo mekanizmada ve alet 
yataklarında da kullanılabilir. 

 KKY, otomotiv uygulamalarında, dişli bağlantılarda, 
bağlantı elemanlarında ve alet yataklarında çok 
çeşitli talepleri karşılamak üzere formüle edilmiş 
gelişmiş bir özel yağlayıcıdır. 

Faydaları 
 Mükemmel yağlama 

 Mükemmel korozyon koruması 

 İyi çözücü direnci 

 Yakıtlara ve yağlara karşı yüksek direnç 

 Düşük sürtünme katsayısı 

 Metallere mükemmel yapışma 

 Yüksek yük taşıma kapasitesi 

 Son derece geniş servis sıcaklık aralığı 

 Yüksek aşınma direnci, uzun kullanım ömrü 

 Yüksek rekabet gücü 

Önerilen Uygulamalar 
 Yüksek yükler ve düşük hız içeren sürtünme 

kontalarının aynı anda korozyon koruması ile kalıcı 
yağlama için uygundur.  

 Yağların veya greslerin teknik nedenlerle 
kullanılamadığı veya kiraltılama riski nedeniyle 
istenmeyen her yerde kullanılır. 

 Yüzey ön işleme, KKY Serisi kaplamanın yapışmasını 
artıracak şekilde patlatma veya fosfatlama ile 
tavsiye edilir. 

 
 
 
 

 
 

www.nanografi.com.tr


Korozyon Önlenmesi için Sürtünme Karşıtı Kaplama                                                    

 
www.nanografi.com.tr 

Otomotiv ve Endüstriyel Uygulamalar 
SÖK'ler otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda 
uygulanabilir. KKY, otomotiv uygulamalarında, dişli 
bağlantılarda, bağlantı elemanlarında ve alet yataklarında 
çok çeşitli talepleri karşılamak üzere formüle edilmiş gelişmiş 
bir özel yağlayıcıdır. Uygulamalardan bazıları aşağıda 
listelenmiştir: 

 Yavaş ve orta hızlı hareketler ve yüksek yükler ile 
metal/metal kombinasyonlarının sürgülü kontaklar 

 Otomatik kırılmalarda pimler, yaylar ve rulman yüzeyleri 

 Gövde menteşeleri ve otomobillerin bağlantıları 

 Kilitlerde, anahtarlarda, havalandırma kontrollerinde ve 
servo mekanizmalarında hareketli parçalar 

 Toz, nem, yakıtlar, yağlar ve diğer kirleticimaddelere 
maruz kalan kaput bağlantılarının altında 

 Menteşe pimleri, kollu rulmanlar ve kamlar 

 Servo mekanizma ve alet rulman 

 Dişli bağlantılar ve bağlantı elemanları 
 

Önerilen Film Kalınlığı 
5-22 μm  

Çözünürlük 
İnceltme NG Chemicals tarafından sağlanan veya önerilen 
tiner kullanılarak yapılabilir. 

ELLEÇLEME ÖNLEMLERİ 
Bu belgenin, ürünle birlikte kullanılabilir kullanımdan önce 
dikkatle okunması gereken ürün güvenliği ve sağlık tehlikesi, 
fiziksel tehlike ve kullanımdan önce bilgi içermediğini lütfen 
unutmayın. Lütfen işlemeden önce sağlık tehlike bilgilerini, 
konteyner etiketlerini, güvenlik verilerini ve ürün veri 
sayfalarını okuyun.  
 

Kullanılabilir Yaşam ve Depolama 
Raf Ömrü  24 Ay 
(Orijinal ambalajında açılmamış ve 0 C° arasındaki 
sıcaklıklarda mühürlü olarak muhafaza etmek koşuluyla ve 
25 C°.) 

Nasıl Kullanılır? 
SKY SÖK'lerin etkinliğini ve tam kullanım ömrünü sağlamak 
için uygun bir kaplama işleminin izlenmesi gerekir. Bu 
yöntem gibi birkaç adım içerir: 

 Yüzey Hazırlama 

 SÖK Uygulaması 

 Isıl kürleme 

 
İncir 1-Kaplama Yöntemi 

 

 
Tablo1-Kaplama Yöntemi Karşılaştırması 

 
Adım 1-Yüzey Hazırlama 

 Uygulamadan önce yüzeyleri temizleyin 

 Yüzeyin yağdan arındırılmış olduğundan emin olun 

 Kullanmadan ve uygulamadan önce kaplamayı 
karıştırın 

 Fosfatizasyon veya kumlama yapışma ve hizmet 
ömrünü artırır. 

Adım 2-SÖK Uygulaması 

 Kullanmadan ve uygulamadan önce kaplamayı 
karıştırın 

 Kaplamayı uygulayın. Kaplamalar püskürtme, 
daldırma, boyama veya santrifüj ile uygulamak 
kolaydır. 

Adım 3-Kürleme ve Kürleme Sonrası 

 Kaplama özelliklerine göre kürlenir. 

 Kürden sonra, bağlı kuru yağlama filmi belirli bir 
korozyon koruması ile dayanıklı aşınma koruması 
sağlar ve toz ve kirlenmeye karşı dayanıklıdır. 
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“60’tan Fazla Ülkeye İhracaat” 

 
 

Nanografi – Gelecek Için Malzemeler 
Zengin ürün yelpazemiz, ürün ve hizmetlerde yüksek kalitemiz ve dünyanın her yerine hızlı bir şekilde gönderim 
yetkinliğimiz ile işinize değer katıyoruz.

 
      
  

İletişim 
 

 
 

 Nanografi Nano Teknoloji AŞ 
nanografi.com.tr 

 
Genel Talepleriniz  info@nanografi.com 
Satış    sales@nanografi.com 
Ar-Ge   r-n-d@nanografi.com 
E-ticaret sitemiz www.nanografi.com 
Adresimiz: 
ODTU Teknokent İkizler Binası B-1/H 06531 
Cankaya/Ankara TURKEY 

Telefon Numaralar'mz: 
Almanya  +49 1633567521 
Estonya  +372 6023579 
ABD   +1 628 2503636 
Turkuaz  +90 312 2858509
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