Eroding Antifouling
Selvpolerende Bunnstoff

PRODUKTBESKRIVELSE
Nautical Eroding Antifouling er et allround selvpolerende bunnstoff som gir beskyttelse mot groe i opp til en sesong.
Passer alle typer båter, bortsett fra aluminium.
PRODUKTINFORMASJON
Produkt Kode

Red (NAU701), Navy (NAU703) Black (NAU704)

Normal lagringstid

2 år

VOC (som levert)

434 g/ltr.

Embalasje størrelse

750 ml, 2.5 ltr.

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER
Tørketider

Støvtørr
Sjøsetting

5°C (41°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

1 time
24 timer

45 min.
10 timer

30 min.
4 timer

20 min.
4 timer

OBS: Maks tid før sjøsetting er: 5-15°C - 3 mnd. 23°C - 2 mnd. 35°C - 1 mnd

Overmaling Temperatur
5°C (41°F)
Min
Maks

Overmalt med

Eroding Antifouling

16 timer

ubegr.

15°C (59°F)
Min
Maks

10 timer

ubegr.

23°C (73°F)
Min
Maks

6 timer

ubegr.

35°C (95°F)
Min
Maks

4 timer

ubegr.

BRUKSANVISNING
FORBEHANDLING:

Påføring over eksisterende bunnstoff
I god stand: Skyll med ferskvann og la tørke. Hvis man ikke kan overmale det gamle
bunnstoffet eller det er ukjent, påfør Nautical Underwater Primer.
I dårlig stand: Fjern alt gammel bunnstoff og følg primer prosedyren.
PRIMING: For alle uprimete underlag, bruk Nautical Underwater Primer.
BAR GELCOAT/STÅL/JERN/BLY/TRE Bruk Nautical Underwater Primer.

Påføringsmetode

Blande Rør godt om før bruk
Rengjøring Nautical NT2
Ventilasjon og fuktighetskontroll Påføres under tørre og godt ventilerte forhold

Viktig informasjon

Må ikke brukes under 5°C.

Antall Strøk

Påfør 2 strøk pr. sesong. 3 strøk anbefales i vannlinjen og på ror og kjøl.

Anbefalt
tørrfilmtykkelse

50 mikron tørr
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Anbefalt
våtfilmtykkelse

100 mikron våt

Påførings Metode

Pensel, rulle

Spre-evne

(Teoretisk) 10m²/ltr. med pensel
(Praktisk) 9m²/ltr. med pensel

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON
Lagring

GENERELL INFORMASJON
Unngå kontakt med luft og ekstremt høye temperaturer. For at lagringstiden skal holdes
bør produktet oppbevares i forseglet embalasje ved temperaturer på 5-35°C. Unngå direkte
sollys.
TRANSPORTINFORMASJON
Produktet bør transporteres og lagres under sikre og lukkete forhold.
GENERELT
Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten.

Sikkerhet

DEPONERING
Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser.
Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av dette produktet kan ikke
destrueres/sendes med vanlig avfall eller dumpes uten tilatelse. Destruering av rester må
skje i forståelse med de lokale myndigheter.
VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen gitt i denne trykksak er ikke ment som uttømmende. Enhver person som
bruker produktet uten først å undersøke om produktets egenskaper for den tiltenkte bruk,
gjør dette på egen risiko, og vi kan ikke akseptere noe ansvar for produktets ytelse eller for
noe tap eller skade (utenom dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet) som
følge av slik bruk. Opplysningene i denne trykksak eller datablad er gjenstand for endringer
fra tid til annen i lys av erfaringer eller vår policy om kontinuerlig produkt utvikling.
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