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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Boya Üretimi Ve Uygulamaları 

MODÜLÜN ADI  
Metal Yüzeylere Dolgu İşlemleri 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül yapılardaki metal aksamları çelik macunla, 

sentetik macunla; metal yüzeylerde polyester dolgu macunu 

ile eski boyalı metal yüzeyde selülozik macun ile dolgu; 

boyası hasar görmüş metal yüzeyde selülozik polyester 

dolgu astarı yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL 
Cephe ve Ahşap Yüzeylere Dolgu İşlemleri modülünü 

başarmış olmak 

YETERLİK Metal yüzeylere dolgu yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun 

metal yüzeylere dolgu yapabileceksiniz 

Amaçlar 
1. Yapılardaki metal aksamları çelik macunla 

düzeltebileceksiniz. 
2. Yapılardaki metal aksamları sentetik macunla 

düzeltebileceksiniz. 
3. Metal yüzeylerde polyester dolgu macunu ile dolgu 

yapabileceksiniz. 
4. Eski boyalı metal yüzeyde selülozik macun ile dolgu 

yapabileceksiniz. 
5. Boyası hasar görmüş metal yüzeyde selülozik polyester 

dolgu astarı yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 
Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli 

donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, 

kütüphane, İnternet, bireysel öğrenme ortamları vb.  

Donanım 
Atölye ya da teknoloji sınıfında; İnternet, ilk yardım 

malzemeleri, sabun, personel dolabı, laboratuvar önlüğü, 

koruyucu malzemeler, lavabo, kâğıt havlu, personel odası, 

çelik macun, macun kabı, macun küreği, bez, sentetik 

macun, boya atölyesi, polyester dolgu macunu ve 

sertleştiricisi, temizleme tineri, selülozik dolgu macunu ve 

sertleştiricisi polyester dolgu macunu ve sertleştiricisi, 

polyester dolgu astarı ve sertleştiricisi, metal panel, boya 

AÇIKLAMALAR 
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tabancası, çelik spatula,  zımparalar  ( p-80, p-120, p-180, p-

240 ), zımpara makinesi, tiner, boya sökücü, mumlu bez, 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  
 

Metal uygulama yüzeylerinin iri pürüzlülükler, çukurlar içermesi durumunda yüzeyde 

istenmeyen bu etkilerin giderilmesi gerekmektedir. Bu çöküntüler, çukurlar veya pürüzler 

hem metal yüzeyinin korunması amacıyla yapılacak kaplamanın tutunmasına mani olur hem 

de korozyona neden olabilmektedir. Yüzeyin küçüklü büyüklü pürüzlülüklerinin giderilmesi 

daha çok kimyasal kaplama (Fosfatlama vb) yolu ile yapılır ancak kaplama yapılması metal 

malzemenin daha çok üretimi aşamasında uygulandığında kolay ve az maliyetlidir. 

 

Özellikle tamir amaçlı, metalin yüzeyine göre nispeten daha küçük yüzeylerin 

hazırlanmasında dolgu malzemesi olarak sentetik polimer esaslı macunlar, uygulama 

yüzeyinde pürüzlülükleri giderir. Gelişen teknoloji ile özellikle araç dış yüzeylerinin hava 

direncine uygun imal edilmesi nedeniyle daha kıvrımlı uygulama yüzeyleri oluşmuş olup bu 

yüzeylerinde boyaya hazırlanmasında macunlar kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Boya üretim ve uygulamalarının büyük bölümünde kullanılan reçineler bir başka 

deyişle polimer ve kopolimerler boya, vernik, astar ve macun üretiminde önemli rol oynar. 

Bu modülümüzde sentetik polimer esaslı macunlar ve uygulamalarına değineceğiz. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında yapılardaki metal aksamları çelik macunla kuralına 

uygun olarak düzeltebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Polyester reçinelerinin kuruma mekanizmalarını ve reaksiyonlarını araştırınız. 

 Polyester macunlarının uygulanmasını yerinde görerek rapor hâline getiriniz. 

 

1. POLYESTER DOLGU MACUNLARI 

(ÇELİK MACUN) 
 

1.1. Özellikleri 
 

Poli hidrik alkollerle doymamış poliasitlerin (maleik anhidrit, fumarik anhidrit v.b) 

tepkimesiyle oluşan doymamış polyester reçinesi esaslı dolgu macunudur. Çelik macunu 

olarak da bilinir. Polyester macunlar her türlü sac yüzeye, çelik, alaşımlı çelik, galvanizli 

sac, alüminyum ve fiberglas üzerine uygulanabilmektedir. Polyester macunlar metal yüzeyler 

üzerindeki derin yüzey bozukluklarının düzeltilmesi için geliştirilmiş yüksek dolgu özelliğine 

sahip boyama ürünüdür. 

 

 

Resim 1.1: Polyester macun ve sertleştiricisi 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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1.2 Çeşitleri 
 

Üreticiler, önceleri sadece sac yüzeylerde kullanılma özelliğine sahip polyester 

macunlar üretmişlerdir.  Son zamanlarda macun bileşenleri içine bazı katkılar koyarak farklı 

özellikteki yüzeylerin dolgu ve kontrol işlemlerinde kullanılacak özellikte polyester macun 

üretmişlerdir. İçerisine konulan farklı özellikteki malzemelerin yanında, polyester 

reçinesinin işlenme inceliği de polyester macunun kalitesini artırmakta ve kullanım alanını 

genişletmektedir. 

 

1.3 Uygulama Metotları 
 

Polyester macun, sertleştirici ile karıştırılarak kullanılır. Polyester macun kullanılırken 

uygulanacağı yüzeylere, sertleştirici oranına ve zımparasına dikkat edilmelidir. Sertleştirici 

organik peroksit esaslı malzemedir. Macun ile kimyasal reaksiyona girerek kurur. Kuruma 

sırasında aşırı bir ısınma oluşur. Piyasada genellikle plastik küçük tüplerin içinde piyasaya 

sürülür. 

 

Kullanım sırasında en çok yapılan hata, kullanımdan sonra ağzının açık bırakılmasıdır. 

Açıkta, hava ile temas ettiği sürece kimyasal yapısı ve özelliği bozulur. Gerçek sertleştirici 

özelliği kaybolur. 

 

Macun ile sertleştirici bir araya geldiğinde çok hızlı reaksiyona girer. Isınma sonunda 

yanmaya, devamında ise yangına sebep olur. Bu nedenle sertleştirici, macun ile aynı kapta 

bulundurulmamalıdır. Hazırlanmış sertleştirici metal tozları ve diğer kimyasal maddeler ile 

de karıştırılmamalıdır. Sertleştiriciler insan cildine de zarar verirler, korunma tedbiri 

alınmalıdır. 

 

Macun ve sertleştirici karışım oranı ağırlık olarak % 1 ile 3 arasında değişir. Oran 

hava sıcaklığına göre çok az da olsa değiştirilebilir. Sıcak havalarda oran düşürülür. Soğuk 

havalarda artırılır ancak oran % 1-3‘ü geçemez. Oranın tam olarak ayarlanabilmesi için 

macun oranı ayarlama cihazı kullanılmalıdır. Bu cihazın pompa kollarının birine kap 

içerisindeki macun diğerine sertleştirici konur. Konulma ayarı yapılır.  Konulma oranını 

ayarlamak için üç düğme vardır. % 1,2,3 değerlerinde sertleştirici konulacak şekilde 

ayarlanmıştır. Basma işlemi yapıldığında cam üzerine ayrı kısımlara macun ve sertleştirici, 

seçilen oranlarda dökülür. 
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Resim1.2: Macun ve sertleştirici ayarlama cihazı 

Polyester macun hazırlama işlemi cihazsız yapılıyorsa cam üzerine önce macun 

dökülür. Sertleştirici en yakınına ama macuna temas etmeyecek şekilde dökülür. Macun 

üstüne dökülürse geçen sürede kimyasal reaksiyona girecek ve kullanım ömrü kısalacak, o 

bölgede katılaşmalar görülecektir. Cihazlarda ayarlanıp dökülse de pratik el ve gözle 

ayarlanıp dökülmede seri bir biçimde ve kısa süre içinde macun, sertleştirici ile 

karıştırılmalıdır. Macun, çevirme ve tarama yöntemleri ile kısa sürede karıştırılır. Polyester 

macun, el ile spatula yardımıyla uygulanır. 

 

Resim1.3: El ile ayarlanarak cam üzerine alınmış polyester macun 

Tüm boya aralıklarında olduğu gibi macun uygulaması öncesinde de silikon 

temizleyici ile yüzey temizlenmelidir. Elle yüzey kontrolü yapılmamalıdır. Uygulama süresi 

hava sıcaklığına göre değişmekle beraber karışım hazırlandıktan sonra çok kısa olmalıdır. 

 

Resim 1.4: Macunun karıştırılması 
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Spatula el ile tutulur. Başparmak, macun alınan kısma getirilir. Diğer dört parmak 

açılarak spatulanın arkasına alınır. Kürek üzerinden alınan hazırlanmış macun 60
o
 açı ile 

yüzeye sürülür. Fazla basınç yapmadan uygulama yapılır. Yüzey açısı değiştiği zaman 

macun sürme açısı yüzey açısına uygun sürülmeye devam edilir. Açı az olursa yüzeye fazla 

macun çok olursa az macun bırakılır. Dolgu işleminden sonra yüzey düzgün olmalıdır. 

Zımparalama payı mümkün olduğu kadar az olmalıdır. Eski boyalı yüzeylere macun 

sürülmemelidir. Dolgu işlemi tek katta yığılarak eski boyalı yüzeylerin üzerine 

yapılmamalıdır. 

 

Resim 1.5: Macunlama açısı 

 

 Macunlama sonrası hatalar ve nedenleri 

 
Macun sertleştirici oranının az ya da çok konulması sürülme hatası ve boyama 

hatalarına neden olur. Sertleştirici az konulacak olursa macun yüzeye yeterince yapışmaz, 

geç kurur, tozlanma görülür. Fazla konulursa kuruma süresi değişir. Macun içerisine 

alabileceği kadar peroksidi alır. Fazla konulan peroksidin bir kısım boşta kalır. Boşta kalan 

peroksit, yüzeyde ıslaklığa sebep olur. Bu ıslaklık, yaş hissi oluşturarak, son kat boyamadan 

sonra kusmalara (kızarıklığa) sebep olur. 

 

Sürme açısı dar olursa yüzeyde fazla macun kalır. Bu durum zımparalama süresini 

arttırır. Açı fazla olursa yüzeyde kalan macun kalınlığı az olur.  Bu durumda yüzeye 

uygulanacak macun kat sayısı artar. Kat sayısının artması zaman, malzeme ve işçilik kaybına 

sebep olur. 

 

1.4 Pigtogramlar ve anlamları 
 

Tüm boya kaplarının ya da boya uygulaması öncesi ve sonrasında kullanılan astar, 

macun ve vernik kaplarının üzerinde ürün teknik bültenlerinde bazı işaretler vardır. Hepsinin 

farklı anlamı vardır. 

 

Boya üreticileri de uluslararası ortak dile benzeyen bu işaretleri (sembolleri) 

geliştirmiş ve kullanmaktadır. Bu semboller standart bir resim lisanı hâline gelmiştir. Tehlike 

uyarı, kullanım ve renk hazırlamada bilgilerin doğru ve çabuk anlaşılmasını sağlarlar. Bir 

dile bağımlı değillerdir. Bu sembollere pigtogram ya da boya sembolleri denir. 

 

 

 

Macun uygulama  

açısı 60o
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Boya sembolleri üçe ayrılır; 

 Tehlike ve uyarı sembolleri (pigtogramları); 

 

Boya ve boya malzemelerinin ambalajları üzerine tehlike ve uyarı sembolleri 

konulur.  Boya ve boya malzemesinin tehlike durumu ve sınırını belirtir. Boya 

ve boya malzemesi uygulayıcısının bu uyarıları göz önüne alarak çalışması ve 

gerekli tedbirleri alması gerekir. 

 

ŞEKİL 
HARF 

KODU 
ANLAMI 

 

C Aşındırıcı 

 

E Patlayıcı 

 

F Kolay Alevlenebilir 

 

F+ 
Çok Kolay 

Alevlenebilir 

 

O Oksitleyici 

 

T Çok Zehirli 

 

Xn Zararlı 

 

Xi Tahriş Edici 

Tablo 1.1: Tehlike pigtogramları 

 Uygulama sembolleri (pigtogramları); 

Uygulamanın nasıl yapılacağının herkes tarafından anlaşılacak şekilde açıklayan 

pigtogramlardır. 
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Açıklama Piktogram Açıklama Piktogram 

Teknik bültene 

bakınız 

 

Ön 

buharlaşma 

(havalandırma) 

 

Yüzeyi 

temizleyiniz 

 

Kuruma süresi 

 

Uygulamaya 

hazır
 

 

Infrared ile 

kuruma süresi 

 

İki bileşenli 

karışım oranı 

(1:1)  

Sıcaklığı 

kontrol ediniz 

 

İki bileşenli 

karışım oranı 
 

El ile kuru 

zımpara
 

 

Üç bileşenli 

karışım oranı 

 

Dairesel 

makine ile 

kuru zımpara 
 

Ölçü çubuğu 

kullanın 

 

Titreşimli 

makine ile 

kuru zımpara 
 

Serleştirici 

ilavesi(Polyester) 
 

El ile yaş 

zımpara 

 

 

Uyguluma 

viskozitesine 

inceltiniz. 
 

Karıştırınız 
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Su ile 

inceltilebilir. 

 

Makine ile 

karıştırınız 

 

Üstten hazneli 

tabanca 

 

Renk kontrolü 

yapınız 

 

Alttan hazneli 

tabanca 
 

Temiz hava 

maskesi 

takınız. 

 

Gövde altı 

koruyucu 

tabanca  

Polish 

 

Havasız 

tabanca(Airles) 

 

Kapağı sıkıca 

kapatınız 

 

Ispatula ile 

uygulama 

 

Serin yerde 

depolayınız 
 

Fırça ile 

uygulama 

 

Nemden 

koruyunuz 

 

Üstten hazneli 

tabanca 

ileuygulama 

(-kat sayısı- 

meme çapı- hava 

basıncı) 

 

 

Donmaktan 

koruyunuz  
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Alttan hazneli 

tabanca ile 

uygulama (-kat 

sayısı- meme 

çapı- hava 

basıncı) 
 

Depolama 

süresi 
 

Tablo 1.2: Uygulama sembolleri(pigtogramları) 

 Renk sembolleri (pigtogramları); 

 

Renk ve renk hazırlama CD ve ürün teknik bültenlerinde kullanılan 

sembollerdir. Renk hazırlama makinelerinde ve renkli boyamalardaki 

uygulamaları sembol olarak gösterir. 

Açıklama Pigtogram Açıklama Pigtogram 

Formül 

çalışması 

sürüyor 

 

Rötuş 

tekniklerini 

uygulayınız 

 

Müşteri 

servisini 

arayınız. 

 

Miks formülü 

değiştirilmiş 

 

Varyantları 

olan renk 

formülü 

 

Rengin miks 

formülü yoktur 

 

Komple 

boyamada 

kullanınız 

 

Kurşunlu 

pigment 

kullanılmaktad

ır 
 

Çok renkli 

boyama 

 

Başka seriden 

formül 

çalışılmaktadır 
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Örtücülüğü 

düşük renk 

astarı 

kullanın 

 

Dahili renk 

formülü 

otomobil 

göğüslüğü 
 

Üç aşamalı 

boyama 

 

Bagaj içi rengi 

 

Paket 

hâlinde elde 

edilir 

 

Jant veya jant 

kapak formülü 

 

Plastik parça 

boyamalarda 

kullanılır 

 

Tablo1.3: Renk sembolleri (pigtogramları) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yapılardaki metal aksamları çelik macunla düzeltiniz. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Çelik macun, spatula, macun kabı, macun küreği, 

zımpara ve bez 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Metal kısmın durumunu inceleyiniz. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Önceden ilk astar uygulaması yapılıp 

yapılmadığını tespit ediniz. Yapılmamış ise 

koruyucu astarı metoduna göre uygulayınız. 

 Metal ve Plastik Yüzeyleri 

Astarlama modülünden 

faydalanınız. 

 Macunu yeteri kadar macun kabına aktarınız. 

 
 Kullanacağınız kadar macun alınız. 

 Spatula ile bir miktar macunu macun 

küreğine aktarınız. 

 

 Spatula ile bir miktar macunu alınız. 

 Macunu metal kısma lokal olarak tatbik 

ediniz. 

 

 Korozyona uğramış yüzeyi 

doldurunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Gerekli kuruma zamanını bekleyiniz. 

 

  Gerekli kuruma süresi için  

üzerindeki piktogramlardan 

faydalanınız. 

 Zımpara yapınız ve tozunu  

alınız. 

 

 Tozlu ortamlarda maske ile 

çalışınız. 

 Araç gereç ve ortamı temizleyiniz. 
 Kullandığınız macuna uygun tiner 

ile temizlik yapınız. 

 Raporunuzu hazırlayınız 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Metal kısmın durumunu incelediniz mi?   

2. Önceden ilk astar uygulaması yapılıp yapılmadığını tespit ettiniz 

mi? Yapılmamış ise koruyucu astarı metoduna göre uyguladınız 

mı? 

  

3. Macunu yeteri kadar macun kabına aktardınız mı?   

4. Spatula ile bir miktar macunu macun küreğine aktardınız mı?   

5. Macunu metal kısma lokal olarak tatbik ettiniz mi?   

6. Gerekli kuruma zamanını beklediniz mi?   

7. Zımpara yaparak tozunu aldınız mı?   

8. Araç gereç ve ortamı temizlediniz mi?   

9. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

1. Polyester sertleştiricileri organik …………..esaslıdır. 

2. Polyester macunlar sertleştiricileri işe ………….kullanılır. 

3. Polyester macun üretiminde farklı katkı maddeleri eklenerek ………macunları 

üretilmiştir. 

4. Macun uygulama açısı ……..dir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (...)Macun ve sertleştiricisi karıştırma kabına aynı anda alınarak, bir süre reaksiyona 

girmesi beklenir ve hızla karıştırılır. 

6. (...)Serleştirici metal tozları ve diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.  

7. (...)Polyester macun ve serleştiricisi arasındaki reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur.  

8. (...)Polyester macunlarının işlenme inceliği kullanım alanını azaltmaktadır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde polyester macun ve sertleştirici oranı doğru olarak 

verilmiştir. 

A) % 3-5 

B) % 1-3 

C) % 1-5 

D) % 5-10 

 

10. Polyester macunları uygulama açısı 60
o
 dir. Bu açıya dikkat etmeyen uygulamacı çok 

daha dar bir açı ile veya çok daha geniş açı ile uygulama yaparsa yüzeye bıraktığı 

macun miktarı dar açı ve geniş açı uygulama sırasına göre nasıl değişir? 

A) Artar-Azalır 

B) Artar-Artar 

C) Azalır-Artar 

D) Azalır-Azalır 

 

11. Polyester dolgu macununa fazla miktarda sertleştirici eklenirse son katman boya 

uygulamasından sonra hangi kusur görülür? 

A) Pinhol  

B) Boya kusması 

C) Yüzme 

D) Krater 

 

12. Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde polyester dolgu macunu kullanılmaz? 

A) Alaşımlı çelik 

B) Galvanizli sac 

C) Teflon 

D) Fiberglass 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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13. Aşağıdaki piktogramları anlamlarının başında verilen numaralar ile eşleştiriniz 

1 

 
(a ) Serleştirici ilavesi(Polyester) 

2 

 
( b) Kuruma süresi 

3 

 
(c ) Makine ile karıştırınız 

4 

 
( d) Nemden koruyunuz 

5 

 
( e) Fırça ile uygulama 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–2 
 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında yapılardaki metal aksamları sentetik macunla kuralına 

uygun olarak düzeltebileceksiniz. 

 

 

 
 Selülozik reçinelerin kullanım alanlarını ve kuruma reaksiyonlarını araştırınız. 

 Epoksi reçinelerinin kullanım alanlarını ve kuruma mekanizmalarını araştırınız. 

 İzosiyanatların insan sağlığı üzerine etkilerini araştırınız. 

2. SELÜLOZİK DOLGU MACUNLARI 
 

Odundan elde edilen bağlayıcılar selülozik ya da nitroselüloz malzeme olarak 

adlandırılır. Selülozik dolgu macunları da bu bağlayıcılardan yapılır. Hızlı kurur, dolgu 

özellikleri zayıftır. Bu nedenle ara katlarda yoklama macunu olarak kullanılır. Solvent 

buharlaşması ile kurur, kuruma sonunda çok fazla çekme, çökme görülür. Otomobil 

boyacılığında sadece astardan sonra kontrol amaçlı kullanılmaktadır. Kesinlikle metal, 

plastik yüzeylerde ve otomobil boyacılığında kullanılmamalıdır. 

 

 

Resim 2.1: Boya öncesi yoklama macunu uygulaması 

 

2.1. Sentetik Dolgu Macunları 
 

Alkid bağlayıcı esaslı malzemelerden yapılmıştır. Çok geç kuruyan sentetik reçine 

esaslı macunlardır. Otomotiv endüstrisinde son dönemlerde çokça kullanılmaya başlanmıştır. 

Endüstride tarım, sanayi makineleri, mobilya ve inşaat sektöründe çok kullanmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Son dönemlerde büyük otobüs ve kamyon gibi araçların boyanmasında ve bazı 

otomobillerin tamir boyacılığında kullanılır. Üreticiler kuruma süresini kısaltmak amacıyla 

yüksek sıcaklıklarda (60 – 120 
o
C) kuruyan sentetik boyama sistemlerinde kullanmaktadır. 

Hızlı kuruyan çeşitleri de üretilmiştir. Bunlar yoklama macunu olarak da kullanılmaktadır. 

 

2.2. Epoksi Dolgu Macunları 
 

Maliyet, kuruma süresinin uzunluğu nedeniyle otomotiv sektöründe 

kullanılmamaktadır. Çelik, polyester ahşap, alüminyum yüzeylerde, uygun astarlar üzerinde 

mükemmel sonuç verir.  

 

Bazı çeşitleri fiber üzerine de uygulanmaktadır. Yüksek dayanıklı olması nedeniyle 

deniz araçlarının boyanmasında, ahşap boyamacılığında, köprü inşaatlarında, asidik 

ortamlarda çalışan araçların boyanmasında, gıda sektöründe ve yapıştırıcı olarak da 

kullanılabilir. 

 

Epoksi macunlar asidik etkilere, neme, tuzlu suya, basınca karşı aşırı 

dayanıklıdırlar. Çok kuvvetli yapıştırma özelliği vardır. Dayanımını artırabilmek için bazı 

epoksi macunların içerisine toz hâlinde kurşun, çinko, mika gibi malzemeler konulur. 

 

 

Resim 2.2:Tekne üst yüzeyinin epoksi macun ile doldurulması 

 

2.3. Uygulama metotları 
 

 Selülozik dolgu macunlarının uygulanması 

 

Boyama hatalarına sebep olmamak için selülozik macun, 

 

 İnce katlar hâlinde uygulanmalıdır. 

 Katlar arasında, her katın kuruması için yeterince bekledikten sonra diğer 

kat uygulanmalıdır. 

 Kalın uygulanmamalıdır. Kalın uygulanırsa kuruma süresi uzar. 

Kurumadan yapılan erken zımparalama ve astar uygulamasında çatlama, 

macun izi, kenar yapma, çökme gibi boyama hataları ortaya çıkar. 
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 Sentetik dolgu macunlarının uygulanması 

 

En belirgin özelliği geç kurumasıdır. Dayanımı ve elastikiyet özelliği oldukça 

yüksektir. Kalın katlar hâlinde uygulanabilir. 

 

 Epoksi dolgu macunlarının uygulanması 

 

Genellikle çift bileşenlidir. Karışım oranları üretilme şekillerine göre 1:1, 2:1, 

3:2 oranlarında değişkendir. Karışım hazırlandıktan sonra kullanılma süresi 2 

saate kadar uzayabilir. Kuruma süresi 3 saat ile 24 saat arasında değişen 

çeşitleri vardır. Tam sertleşme hepsinde yedi gündür. Solventli ve solventsiz 

çeşitleri vardır. 

 

Epoksi macun bileşenleri farklı renklerde yapılmıştır. İki bileşen tam 

karıştırıldığında elde edilen karışım çok farklı renktedir. Örneğin birinci 

bileşen mavi renkli, ikinci bileşen sarı renkli üretilmiş bir macunda iyice 

karıştırıldığında yeşil renkli karışım elde edilir. Karışımın rengi tamamen 

başka renge dönünceye kadar katıştırılarak uygulamaya geçilir. 

 

2.4 Metal Yüzey Dolgu Astarlarında Kullanılan Sertleştiriciler 
 

Metal yüzey dolgu astarlarında kullanılan sertleştiriciler izosiyanat içeren bir 

malzemedir. İzosiyanat ile birlikte, insan sağlığına zararlı, köpükleşmeyi önleyici, kuruma 

süresini ayarlayıcı kimyasal maddeler de içerir. Sertleştiricilerle çalışılırken mutlaka gerekli 

emniyet tedbirleri alınmalıdır. 

 
Çok çabuk katılaşır ve bozulur. Bunu engellemek için ambalajlama sırasında hava ile 

temasını kesmek için ambalajın içerisine azot gazı basılır. 

 

2.4.1 Özellikleri 
 

Kuruma sürelerine göre normal, yavaş ve hızlı olmak üzere çeşitleri vardır. Yüzeyde 

bıraktıkları kalıcı madde durumuna göre kalıcı katı madde oranı normal, kalıcı katı madde 

oranı yüksek gibi çeşitlendirilir. Kuruma sürelerine göre çeşitleri boyama yapılan ortam 

sıcaklığına uygun seçilmelidir. Kalıcı katı madde oranına göre seçimi ise astar çeşidi 

özelliğine göre belirlenmelidir. Astar sertleştiricileri, boya sertleştiricilerine göre daha kısa 

sürede kurur. 

 

2.4.2 Kullanım Özellikleri 

 
İki bileşenli astar boyamaları sırasında ikinci bileşen olarak kullanılır. Astar içerisine 

konulma oranları ürün teknik bültenlerinde verilir. Verilen karışım oranlarına mutlaka 

uyulmalıdır. Az konulursa kurumaz çok konulursa astar boya, sertleştiricinin tamamını 

bünyesine alamaz. Polyester macunda olduğu gibi bir kısım sertleştirici açıkta kalır. Sert bir 

astar yüzey elde edilir. Son kat boyamadan sonra çatlamalar, yarılmalar meydana gelir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yapılardaki metal aksamları sentetik macunla düzeltiniz. 

Kullanılan araç ve gereçler: Sentetik macun, spatula, macun kabı, macun küreği, 

zımpara ve bez  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Metal kısmın durumunu inceleyiniz. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Önceden ilk astar uygulaması yapılıp 

yapılmadığını tespit ederek yapılmamış 

ise ilk astarlama işlemini uygulayınız. 

 Metal ve Plastik Yüzeyleri Astarlama 

modülünden faydalanınız. 

 Macunu yeteri kadar macun kabına 

aktarınız. 

 

 Kullanacağınız kadar macun alınız. 

 Spatula ile bir miktar macunu macun 

küreğine aktarınız. 

 

 Yeteri kadar macun kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Macunu metal kısma tatbik ediniz. 

 

 Korozyona uğramış yüzeyi doldurunuz. 

 Gerekli kuruma zamanını bekleyiniz. 

 

  Gerekli kuruma süresi için kuru 

üzerindeki piktogramlardan 

faydalanınız. 

 Zımpara yapmak ve tozunu alınız. 

 

 Tozlu ortamlarda maske ile çalışınız. 

 Araç gereç ve ortamı temizleyiniz. 
 Kullandığınız macuna uygun tiner ile 

temizlik yapınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz 

.  

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Metal kısmın durumunu incelediniz mi?   

3. Önceden ilk astar uygulaması yapılıp yapılmadığını tespit ederek 

yapılmamış ise ilk astarlama işlemini uyguladınız mı? 
  

4. Macunu yeteri kadar macun kabına aktardınız mı?   

5. Spatula ile bir miktar macunu macun küreğine aktardınız mı?   

6. Macunu metal kısma tatbik ettiniz mi?   

7. Gerekli kuruma zamanını beklediniz mi?   

8. Zımpara yapmak ve tozunu aldınız mı?   

9. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

10. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Selülozik dolgu macunlarının dolgu özellikleri……….. 

2. Selülozik dolgu macunları otomotiv boyacılığında astardan sonra ……….amaçlı 

kullanılır. 

3. Sentetik dolgu macunları ……..reçinesi esaslıdır. 

4. Selülozik dolgu macunları ………buharlaşması ile kurur. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (....)Selülozik dolgu macunları ince katlar hâlinde uygulanmalıdır. 

6. (...)Sentetik dolgu macunları kalın katlar hâlinde uygulanabilir. 

7. (...)Epoksi macunların kuruma sürelerinin kısa olması nedeniyle otomotiv sektöründe 

sıkça kullanılır. 

8. (...)Selülozik dolgu macunları yüksek dolgu özellikleri nedeniyle derin yüzey 

bozukluklarını düzeltmek için kullanılır. 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

9. Metal yüzey dolgu astarı sertleştiricisi aşağıdaki kimyasallardan hangisi kullanılarak 

üretilir. 

A) Alkid 

B) Selülozik 

C) İzosiyanat 

D) Akrilik 

 

10. Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde epoksi dolgu macunu kullanılmaz? 

A) Alüminyum 

B) Ahşap 

C) Polyester 

D) galvanizli sac 

 

11. Metal yüzey dolgu astarlarında kullanılan sertleştiricinin bozulmasına engel olmak 

için ambalaj içerisine hangi gaz basılır? 

A) Hidrojen 

B) Oksijen 

C) Azot 

D) Helyum 

 

12. Epoksi dolgu macunlarının dayanımını artırmak için aşağıdakilerden hangisi 

eklenmez? 

A) Bakır 

B) Mika 

C) Kurşun 

D) Çinko 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–3 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
Gerekli ortam sağlandığında metal yüzeylerde polyester dolgu macunu ile dolgu 

kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 
 Epoksi dolgu astarlarının kullanım alanlarını ve özelliklerini araştırınız. 

3. EPOKSİ DOLGU ASTARLARI 
 

Epoksi esaslı dolgu astarlarıdır. Dolgu macunu uygulaması yapılmış yüzeylerin boya 

öncesi hazırlığında boyanın yüzeye tutunması amacıyla uygulanır. 

 

3.1. Özellikleri 
 

Korozyona, aşınmaya sürtünmeye kimyasal maddelere karşı dayanım özelliği çok 

yüksektir. Atıldığı yüzeye çok iyi yapışır, üzerine atılan malzemeyi de çok iyi tutar. 

Seyreltilmiş asitlere, birçok solvent, doğal ve kimyevi yağlara ve petrol ürünlerine karşı 

dayanımı çok yüksektir. Katlar arasındaki uygulama süresinin uzunluğu (8–96 saat), 

sertleşme süresinin geç olması uygulanacağı yüzeyin hazırlanmasındaki güçlük maliyeti 

artırdığı için otomotiv sektöründeki kullanımı azdır. Endüstriyel atmosfere ve deniz suyuna 

karşı dayanımı çok iyi olduğu için petrokimya, gemi sanayi, ağır sanayi ve gıda sanayinde 

kullanılır. 

 

3.2. Uygulama Metotları 
 

Fırça, rulo, sprey şeklinde uygulanabilir. Karışımın kullanılma ömrü 2–4 saattir. 

Karışım oranı genellikle 5:1–3:1 arasındadır. Uygulama viskozitesi, 16–20 saniye arasında 

değişir. Sertleştirici ile karıştırıldığında uygulama viskozitesi elde edilemezse epoksi boya 

tineri ile inceltilir. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Metal yüzeylerde polyester dolgu macunu ile dolgu yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Boya atölyesi, polyester dolgu macunu ve sertleştiricisi, 

çelik spatula, spatula, zımparalar( p-80, p-120, p-180, p-240 ), tiner, metal panel, temizleme 

tineri 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Metal paneli temizleme tineri ile 

temizleyiniz. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Tiner ile çalışırken dikkatli davranınız 

 Metal panelin durumuna uygun zımpara 

seçerek zımparalayınız. 

 

 Tozlu ortamlarda maske takınız. 

 Metal panelin yüzeyini temizleme tineri 

ile siliniz. 

 

 Tiner ile çalışırken dikkatli davranınız. 

 Dolgu macununa lejant bilgileri 

doğrultusunda sertleştirici ilave ederek 

çelik spatula ile karışımı alıp ters 

hareketle spatulaya boşaltarak karışmayı 

sağlayınız. 

 

 Ürün kutusundaki piktogramlardan 

faydalanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Çelik spatula ile yüzeye kat şeklinde 

uygulayınız. 

 

 Macun uygulama açısına dikkat ediniz. 

 Yüzey değişse de açıyı sabit tutunuz. 

 Gerekli kuruma süresi veriniz. 

 

 Ürün kutusundaki piktogramlardan 

faydalanınız. 

 Önce P-80 no daha sonra P-120,P-180 

ve P-240 nu.lı zımparalar ile kademeli 

olarak zımparalayınız. 

 

 Zımpara numaraları büyüdükçe zımpara 

incelir siz uygun zımpara numarasını 

seçiniz. 

 Yüzeyi temizleme tineri ile temizleyiniz. 

 

 Tiner ile çalışırken dikkatli olunuz. 
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 Gerekli kuruma süresini veriniz. 

 

 Ürün kutusundaki piktogramlardan 

faydalanınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız macunun incelticisi ile 

temizlik yapınız. 

 Raporunuzu yazınız. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Metal paneli temizleme tineri ile temizlediniz mi?   

3. Metal panelin durumuna uygun zımpara seçerek zımparaladınız 

mı? 
  

4. Yüzey temizleme tineri ile sildiniz mi?   

5. Dolgu macununa lejant bilgileri doğrultusunda sertleştirici ilave 

ederek çelik spatula ile karışımı alıp ters hareketle spatulaya 

boşaltarak karışmayı sağladınız mı? 
  

6. Çelik spatula ile yüzeye kat şeklinde uyguladınız mı?   

7. Gerekli kuruma süresi verdiniz mi?   

8. Önce P-80 no daha sonra P-120,P-180 ve P-240 nolu zımparalar 

ile kademeli olarak zımparaladınız mı? 
  

9. Yüzeyi temizleme tineri ile temizlediniz mi?   

10. Gerekli kuruma süresini verdiniz mi?   

11. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

12. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Epoksi esaslı dolgu astarları …….. boya tineri ile inceltilir. 

2. Epoksi esaslı dolgu astarlarının uygulanma viskozitesi ………saniyedir. 

3. Epoksi esaslı dolgu astarlarının sertleştirici ile karşım oranı ……….dir. 

4. Epoksi esaslı dolgu astarları atıldığı yüzeylere …………yapışır. 

5. Epoksi esaslı dolgu astar karışımın kullanım ömrü …… saattir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (....)Epoksi esaslı dolgu astarları epoksi reçinesi esaslıdır. 

7. (....)Dolgu macunu uygulanmış yüzeye macunun iyi tutunması için epoksi esaslı dolgu 

astarları atılır. 

8. (....)Epoksi esaslı dolgu astarlarının katlar arasındaki uygulama süresi çok uzun 

olduğundan otomotiv sektöründe tercih edilmez. 

9. (....)Epoksi esaslı dolgu astarı uygulanacak yüzeyin hazırlanması oldukça düşük 

maliyettedir. 

10. (....)Epoksi esaslı dolgu astarları korozyona, aşınmaya,sürtünmeye ve kimyasal 

maddelere karşı oldukça dirençlidir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında eski boyalı metal yüzeyde selülozik macun ile kuralına 

uygun olarak dolgu yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Selülozik dolgu astarlarının kullanım alanlarını araştırınız. 

 Selülozik dolgu astarı yapılan bir uygulama gözlemleyerek uygulama 

metotlarını araştırınız. 

 

4. SELÜLOZİK DOLGU ASTARLARI 
 

Çeşitli bağlayıcılar ve katkı maddelerinden elde edilen nitroselüloz esaslı dolgu 

astarlarıdır. 

 

4.1. Özellikleri 
 

Kolay kurur, zımparalanır. İyi film kalınlığı oluşturur. Metal yüzeylere yapışma ve pas 

önleme özellikleri zayıftır. Diğer boyaların ve boya malzemelerinin yapışma gücünü 

artırmak için hızlı boyama sistemlerinde kullanılır. Kurumuş, eski boyalı, astarlı orijinal 

yedek parçalar üzerine direkt uygulanır. Kurumuş sentetik boya, sac, alüminyum, galvaniz, 

termoplastik akrilik (TPA) yüzeylere de uygulanabilir. 

 

4.2. Uygulama Metotları 
 

Sac, alüminyum ve galvaniz yüzeylere uygulanmadan önce sac astarı uygulanmalıdır. 

Polyester (fiberglass), termoplastik akrilik boyaların üzerine uygulanmadan önce akrilik 

astar uygulaması yapılmalıdır. 

 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Eski boyalı metal yüzeyde selülozik macun ile dolgu yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Selülozik dolgu macunu ve sertleştiricisi, çelik spatula, 

zımpara, tiner, boya sökücü, mumlu bez, zımpara makinesi 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Atölye havalandırma sistemini çalıştırınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Eski boyalı yüzeyi zımpara makinesi ile 

zımparalayınız. 

 

 Tozlu ortamlarda maske takınız. 

 Tozunu temiz bezle alınız. 

 

 Bezin temiz ve kimyasal 

içermemesine dikkat ediniz. 

 Boya kalıntısı kaldıysa boya sökücü 

kullanınız. 

 

 Boya sökücüyü gerektiği kadar 

kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Yüzey temizleme tineri ile temizleyiniz. 

 

 Boya sökücünün kalıntılarını iyice 

temizleyiniz. 

 Tiner ile çalışırken dikkatli olunuz. 

 Macun ile sertleştiricisini iyice karıştırınız. 

 

 Ürün kutusundaki piktogramlardan 

yararlanınız. 

 Çelik spatula ile selülozik macunu 

uygulayınız. 

 

 Macunu yeterli dolguyu yapacak 

kadar uygulayınız. 

 Gerekli kuruma süresini bekletiniz. 

 

 Ürün kutusundaki piktogramlardan 

faydalanınız. 
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 Uygun nolu zımpara ile zımparalayınız. 

 

 Tozlu ortamlarda maske kullanınız. 

 Uygun zımpara seçiniz. 

 Mumlu bez ile yüzeyi temizleyiniz. 
  Toz kalıntısı kalmamasına özen 

gösteriniz. 

 Havalandırmayı kapatmayınız. 

 

 Ortamın havalanmasını sağlayınız. 

 Araç gereç ve ortamı temizleyiniz. 

 Kullandığınız macunun incelticisini 

kullanınız. 

 Kullandığınız malzemeleri 

temizleyerek kaldırınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye havalandırma sistemini çalıştırdınız mı?   

2. Eski boyalı yüzeyi zımpara makinesi ile zımparaladınız mı?   

3. Tozunu temiz bezle aldınız mı?   

4. Boya kalıntısı kaldıysa boya sökücü kullandınız mı?   

5. Yüzey temizleme tineri ile temizlediniz mi?   

6. Macun ile sertleştiricisini iyice karıştırdınız mı?   

7. Çelik spatula ile selülozik macunu uyguladınız mı?   

8. Gerekli kuruma süresini beklediniz mi?   

9. Uygun nolu zımpara ile zımparaladınız mı?   

10. Mumlu bez ile yüzeyi temizlediniz mi?   

11. Havalandırmayı kapattınız mı?   

12. Araç gereç ve ortamı temizlediniz mi?   

13. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

ĞERLENDİ 

1. Selülozik dolgu astarları ………..esaslı dolgu astarlarıdır. 

2. Selülozik dolgu astarları uygulandıkları yüzeylerde …………kurur. 

3. Selülozik dolgu astarları metal yüzeylere ………….yapışır. 

4. Polyester ve termoplastik akrilik yüzeylerde selülozik dolgu astarı kullanılmadan önce 

yüzeye ……….astar uygulanır. 

5. Selülozik dolgu astarları ……………zımparalanır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (...)Selülozik dolgu astarları uygulanan yüzeyde zayıf bir film tabakası oluşur. 

7. (...)Selülozik dolgu astarının pas önleme özelliği zayıftır. 

8. (...)Selülozik dolgu astarları diğer boyalarla beraber kullanılmaz. 

9. (...)Kurumuş eski boyalı ve astarlı orijinal parçalara selülozik dolgu astarı doğrudan 

uygulanabilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında boyası hasar görmüş metal yüzeyde selülozik polyester 

dolgu astarı kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Polyester dolgu astarlarının kullanım alanlarını araştırınız? 

 Polyester dolgu astarlarının uygulama metotlarını araştırınız? 

 

5. POLYESTER DOLGU ASTARLARI 
 

Polyester reçinesinden elde edilen dolgu astarlarıdır. Astar ve sertleştiricisi olarak iki 

kompanentli (2K) olarak kullanılır. 

 

5.1. Özellikleri 
 

Tek kat uygulamada yüksek dolgu gücüne sahiptir. Kimyasal reaksiyonla ve hızlı 

kurur. Kuruma sırasında ortaya ısı çıkar. Bu ısı yeni boyalı, termoplastik ve kullanılmaması 

gereken yüzeylere zarar verir. Astar üzerine direkt son kat boya uygulanacak olursa son katı 

fazla emer. Bu nedenle son kat boya astarı olarak kullanılmaz. Pas direncini artırmak, boya 

emişini azaltmak için üzerine 1-2 kat sac astarı uygulanır. 

 

Çok hasarlı ve düzeltilemeyecek yüzeylerin dolgusunda ve ağır doğrultma işlemi 

gören kısımların dolgusu sırasında kullanılır. Metal yüzeylerin üzerine uygulanır. 

Kurumuş, eski boyalı yüzeylere, astarlı orijinal yedek parça, sac, polyester (fiber glass) 

yüzeylere uygulanır. 

 

Alüminyum, galvaniz yüzeylere, termoplastik akrilik boyaların üzerine direkt 

uygulanmaz. Önce bir kat sac ya da izolasyon astarı uygulanmalıdır. 

 

5.2. Çeşitleri 
 

Polihidrik alkoller ile doymuş polibazik asitlerin tepkimesiyle elde edilen doymuş 

polyester reçine esaslı astarlar. Daha çok metal yüzeylerde astar olarak kullanılır. Polihidrik 

alkollerle doymamış poliasitlerin tepkimesiyle oluşan doymamış polyester reçine esaslı 

polyester dolgu astarları mobilya sektöründe de kullanılmaktadır. 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
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5.3. Uygulama Metotları 
 

Polyester astar, % 3-5 polyester astar sertleştiricisi ile karıştırılarak kullanılır. 

Sertleştirici az konulursa sertleşme tam olmaz. Yumuşak doku kalır. Üzerine uygulama 

yapıldığında kabarma, büzüşme hataları meydana gelir. 

 

Polyester astarın içerisine inceltme amacı ile inceltici konulmamalıdır. İncelticiler 

polyester astarı bozar. Konulması zorunlu hâle gelirse polyester sertleştiricisi (styren) 

konulmalıdır. 

 

Karışımın ömrü 20 oC’de 30 dakikadır. Kullanım sırasında bu süre aşılırsa astar 

tabancada sertleşir, malzeme ve boya püskürtme tabancası kullanılamaz duruma gelir. 2 – 3 

mm çapındaki alttan ya da üstten hazneli tabanca ile 4–8 kat uygulanabilir. Bir kat uygulama 

ile 200 mikron kalınlık elde edilebilir. Fazla kat uygulanıp, kalınlık 1000 mikronu geçerse 

esnekliği azalır. Böyle bir gereklilik varsa polyester macun çalışması yapılmalıdır. Katlar 

arasında havalandırma (ön buharlaşma) süresi 3–5 dakikadır. Kuruma süresi hava sıcaklığına 

göre 15 dakika ile 3 saat arasındadır. Raf ömrü malzemenin cinsine göre 6 ay ile 1 yıl 

arasında değişir. 

 

Polyester astarlar, sac üzerine uygulandığı için sulu zımpara yapılmamalıdır. Sulu 

zımparalama yapılırsa özlü doku içerisine giren su zerreleri zor çıkar. İleriki aşamada ortaya 

çıktığında kabarmalara sebep olur. Kesinlikle kuru zımparalama yöntemiyle 

zımparalanmalıdır. Önerilen sertleştirici oranlarına, zımpara numaralarına, raf ömrüne dikkat 

edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Boyası hasar görmüş metal yüzeyde selülozik polyester dolgu astarı yapınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Polyester dolgu macunu ve sertleştiricisi, çelik spatula, 

zımpara, tiner, boya sökücü, mumlu bez, polyester dolgu astarı ve sertleştiricisi, boya 

tabancası 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Atölye ekipmanlarını çalıştırınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Hasarlı boyaya boya sökücü sürmek işlemi 

yapınız. 

 

 Boya sökücüyü yeterli miktarda ve 

uygun alanda kullanınız. 

 P 300 – P400 nu.lı zımpara ile 

zımparalayınız. 

 

 Tozlu ortamlarda maske kullanınız. 

 Boyayı uzaklaştırana kadar işleme devam 

ediniz. 

 Zımparalama işlemini pütürlük 

gidene kadar sürdürünüz. 

 Yüzey temizleme tineriyle temizleyiniz. 

 

 Tiner ile çalışırken dikkatli 

çalışınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Mumlu bez ile siliniz. 

 

 Toz kalıntısı kalmamasına dikkat 

ediniz. 

 Polyester macunu tekniğine uygun 

hazırlayarak uygulayınız. 

 

 Ürün kutusundaki piktogramlardan 

faydalanınız. 

 Gerekli kuruma zamanını bekleyerek yüzeyi 

zımpara ( ince ) yapınız. 

 

 Tozlu ortamlarda maske takınız. 

 Temizleme tineri ile siliniz. 

 

 Tiner ile çalışırken dikkatli olunuz. 

 Astar atımı öncesi tabancanın meme çapı ve 

basıncını ayarlayınız. 

 

 Ürün kutusundaki piktogramlardan 

faydalanınız. 
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 Dolgu astarına lejant bilgisi doğrultusunda 

sertleştiricisini ilave ediniz. 

 

 Ürün kutusundaki piktogramlardan 

faydalanınız. 

 Tabanca haznesine aktarınız. 

 

 Boya süzgeci kullanınız. 

 Tekniğine uygun püskürtme yapınız. 

 

 Tekniğine ve kuralına uygun 

püskürtme işlemi yapınız. 

 Kurumasını sağlayınız. 

 

 Ürün kutusundaki piktogramlardan 

faydalanınız. 

 Araç gereç ve ortamı temizleyiniz. 
 Kullandığınız ürünün incelticisini 

kullanınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye ekipmanlarını çalıştırdınız mı?   

2. Hasarlı boyaya boya sökücü sürmek yaptınız mı?   

3. P 300 – P400 nu.lı  zımpara ile zımparalama yaptınız mı?   

4. Boyayı uzaklaştırana kadar işleme devam ettiniz mi?   

5. Yüzeyi temizleme tineriyle temizlediniz mi?   

6. Mumlu bez ile sildiniz mi?   

7. Polyester macunu tekniğine uygun hazırlayarak uyguladınız mı?   

8. Gerekli kuruma zamanını bekleyerek yüzeyi zımpara (ince) 

yaptınız mı? 
  

9. Temizleme tineri ile sildiniz mi?   

10. Astar atımı öncesi tabancanın meme çapı ve basıncını 

ayarladınız mı? 
  

11. Dolgu astarına lejant bilgisi doğrultusunda sertleştiricisini ilave 

ettiniz mi? 
  

12. Tabanca haznesine aktardınız mı?   

13. Tekniğine uygun püskürtme yaptınız mı?   

14. Kurumasını sağladınız mı?   

15. Araç gereç ve ortamı temizlediniz mi?   

16. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

1. Polihidrik alkollerle, doymuş ……………….tepkimesi sonucu doymuş polyester 

reçinesi esaslı polyester dolgu astarları oluşur. 

2. Polyester dolgu astarları sertleştiricisi ile beraber ………..kompanentli astarlardır 

3. Polyester dolgu astarlarının kurumaları esnasında ……..açığa çıkar. 

4. Polyester dolgu astarları çok ………….kurur. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (...)Polyester dolgu astarları kuruma sırasında ısı açığa çıkardığından termoplastik 

yüzeylerde uygulanamaz. 

6. (...)Tek kat uygulamada yüksek dolgu özelliğine sahiptir.  

7. (...)Çok hasarlı yüzeylerin astarlanmasında polyester dolgu astarları kullanılmaz.  

8. (...)Polyester dolgu astarları inceltilecek ise sertleştirici ilavesinden önce yapılmalıdır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

9. Epoksi esaslı astarların pas direncini artırmak için epoksi astar uygulaması yapılan 

yüzeyin üzerine hangi astar uygulanmalıdır. 

A) Sac astarı 

B) Epoksi astar 

C) Akrilik astar 

D) 1K astar 

 

10. Epoksi esaslı dolgu astarlarına katılan sertleştirici oranı hangi seçenekte doğru 

verilmiştir. 

A) %1-3 

B) %3-5 

C) %1-5 

D) %5-7 

 

11. 2-3mm meme çaplı alttan veya üstten hazneli tabanca ile kaç gerekli görüldüğünde 

kaç kata kadar polyester dolgu astarı yapılabilir. 

A) 1-2 

B) 2-4 

C) 4-8 

D) 8-10 

 

12. Polyester dolgu astarı sertleştiricisi ile karıştırıldıktan sonra karışımın ömrü 20
o
 C’de 

kaç dakikadır? 

A) 5 

B) 10 

C) 20 

D) 30 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

1. Polihidrik alkollerle, doymamış …………….tepkimesi sonucu polyester reçineleri 

oluşur. 

2. Polyester macunlara eklenen sertleştiricinin oranı ……………arasındadır. 

3. Epoksi macunlar ………bileşenli macunlardır. 

4. Polester dolgu astarları inceltilecek ise öncelikle …………. ilave edilmelidir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başnda boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (...)Polyester macuna eklenen sertleştirici oranı soğuk havalarda % 3-5 arasındadır. 

6. (...)Polyester macun uygulanmadan uygulanacak yüzey silikon temizleyicisi ile 

temizlenmelidir.  

7. (...)Epoksi macunlar asidik etkilere karşı dayanıksızdırlar.  

8. (...)Polyester dolgu astarları kurumuş eski boyalı yüzeylere, astarlı orijinal yedek 

parçalara, sac ve polyester yüzeylere uygulanır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

9. Aşağıdaki seçmeklerin hangisinde polyester macunların uygulanma açısı doğru 

verilmiştir. 

A) 15
o
 

B) 30
o
 

C) 45
o
 

D) 60
o
 

 

10. Astar sertleştiricisinin kurum zamanı tAs ve boya sertleştiricisinin kuruma zamanı tBs 

ise tAs ile tBs  tAs arasındaki ilişki hangi şıkta doğru verilmiştir? 

A) tBs > tAs  

B) tBs = tAs  

C) tBs < tAs  

D) tAs > tBs 

 

11. Aşağıda belirtilen sektörlerin hangisinde epoksi esaslı dolgu astarı uygulaması maliyet 

ve zaman sorunu bakımından yapılmaz? 

A) Gemi sanayi 

B) Gıda sanayi 

C) Otomotiv 

D) Petrokimya 

 

12. Alüminyum ve galvanizli yüzeylere selülozik dolgu astarı uygulaması yapılacak ise 

yüzeye önce hangi astar uygulaması yapılmalıdır? 

A) Epoksi astar 

B) Sac astarı 

C) Akrilik astar 

D) 1K astar 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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13. Aşağıdaki piktogramları anlamlarının başında verilen numaralar ile eşleştiriniz. 

  

1 
 

(  a )  Ölçü çubuğu kullanın 

2 

 
( b  )  El ile kuru zımpara 

3 

 
( c )  Yüzeyi temizleyiniz 

4 

 
( d ) İki bileşenli karışım oranı 

5 

 
( e ) 

 Titreşimli makine ile  
kuru zımpara yapınız. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI  

 

1 Peroksit 

2 Kompanentlenerek 

3 Kontrol 

4 60
o
 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 B 

10 A 

11 B 

12 C 

13 1-e, 2-d, 3-c, 4-a, 5-b 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Zayıftır 

2 Kontrol 

3 Alkid 

4 Solvent 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 C 

10 D 

11 C 

12 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Epoksi 

2 16-20 

3 5:1-3:1 

4 Çok iyi 

5 2-4 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 Nitroselüloz 

2 Kolay 

3 Zor 

4 Akrilik 

5 İyi 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Polibazik asitler 

2 İki 

3 Isı 

4 Hızlı 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış  

8 Yanlış 

9 A 

10 B 

11 C 

12 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI  

1 Poliasitler 

2 %1-3 

3 Çift 

4 Sertleştirici 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış  

8 Doğru 

9 D 

10 A 

11 C 

12 B 

13 1-d, 2-a, 3b, 4-e, 5-c 

  



 

 49 

KAYNAKÇA 
 TUNÇGENÇ Mustafa, Boya Teknolojisine Giriş, Akzo Nobel Kemipol A.Ş, 

İzmir, 2004. 

 TALBERT Rodger, Paint Technology Handbook, Tylor&Francis Group, 

New York, 2008. 

KAYNAKÇA 


