Micron 350
Αντιρρυπαντικού
Αυτογυαλιζόμενο συμπολυμερές υφαλόχρωμα ανώτερης ποιότητας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Micron 350 είναι ένα υφαλόχρωμα αποτελεσματικό ενάντια σε αποθετικούς οργανισμούς, γλίτσα, υδρόβια φυτά και ζώα. να Premium αυτοστίλβωσης
Συμπολυμερές (SPC) Αντιρρυπαντική μία κατάλληλη για επαγγελματικές και καταναλωτικές εφαρμογή πάνω Πλοία σε γλυκό και θαλασσινό νερό.
Το σύστημα συνεχούς γυαλίσματος παρέχει απόδοση για έως 2 έτη, αποτρέποντας τη συσσώρευση βαφής.. Η συνεχώς λειαινόμενη επιφάνεια εξασφαλίζει την
ελαχιστοποίηση της τριβής σε κάθε περίπτωση, διατηρώντας παράλληλα βέλτιστο ρυθμό απελευθέρωσης βιοκτόνων, ακόμα και σε περιόδους ακινησίας.
Μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι 12 μήνες πριν την καθέλκυση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Χρώμα

YBB623Black, YBB624Navy, YBB625Blue, YBB626Green, YBB629Red

Τελείωμα

Χαμηλή γυαλάδα

Συγκεκριμένη Βαρύτητα

2.2 μέσος όρος

Ογκοι στερεών

62% μέσος όρος

Τυπικός Χρόνος Διάρκειας
προϊόντος

2 χρόνια

VOC (Όπως παρέχεται)

333 g/L μέσος όρος

VOC (Διαλυτικό ΕΕ)

153g/kg Οδηγία της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) (Οδηγία του
Συμβουλίου 1999/13/ΕΚ)

Διαστάσεις Μονάδας

750mL, 2.5L, 5L, 20L

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Στέγνωμα
5°C (41°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

Στεγνό στην αφή

1 ώρες

45 λεπτά

30 λεπτά

20 λεπτά

Βύθιση σε νερό

24 ώρες

18 ώρες

10 ώρες

8 ώρες

Σημείωση: Οι μέγιστοι χρόνοι βύθισης είναι οι εξής: 535ºC  12m

Επικάλυψη
Θερμοκρασία Υποστρώματος
15°C (59°F)
23°C (73°F)

5°C (41°F)
Επικαλυμμένο από
Micron 350

35°C (95°F)

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

16 ώρες

Επεκτ

10 ώρες

Επεκτ

6 ώρες

Επεκτ

4 ώρες

Επεκτ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Προετοιμασία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Σε Καλή Κατάσταση: Πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς όλες οι αποθέσεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της
αποπλυμένης στρώσης. Χρησιμοποιήστε πλύση με γλυκό νερό υπό πίεση (3000 psi/207 bar) ή/και ξύσιμο με
σπάτουλα και αφαίρεση με βρεγμένο γυαλόχαρτο, τυπικά 80120 βαθμών. Μην τρίβετε με στεγνό γυαλόχαρτο. Αν το
παλιό αντιαποθετικό δεν είναι συμβατό ή δεν γνωρίζετε ποιο είναι, στεγανοποιήστε με μια στρώση κατάλληλου
International Paint φράγματος/σφράγισης.
Σε Υποβαθμισμένη Κατάσταση: Χρησιμοποιείστε Interstrip για να αφαιρέσετε όλα τα ίχνη αντιρρυπαντικού.
ΑΣΤΑΡΩΜΑ: Όλη η προετοιμασία για γυμνά υποστρώματα καλύπτεται στο κατάλληλο φύλλο δεδομένων για αστάρια.
ΓΥΜΝΟ GRP: Περάστε με αστάρι Gelshield 200 για προστασία από την όσμωση ή Primocon..
ΧΑΛΥΒΑΣ/ΣΙΔΗΡΟΣ/ΜΟΛΥΒΔΟΣ/ΞΥΛΟ: Ασταρώστε με Interprotect ή Primocon.

Υποδείξεις

Ανάμιξη: Πριν τη χρήση, ανακινήστε καλά μέχρι να αναμιχθεί το προϊόν και να σχηματίσει μίγμα ομοιόμορφης σύστασης
Αραίωμα: Η διάλυση είναι αναγκαία μόνο σε περίπτωση πρόωρου σχηματισμού υμένα ; Μπορεί να προστεθεί Thinner
Nr 3 μέχρι 10%, για να βελτιώσει τις συνθήκες εφαρμογής και. τους χρόνους στεγνώματος σε υψηλές θερμοκρασίες / σε
συνθήκες υψηλών ανέμων.
Καθαριστής: YTA085 Διαλυτικό υφαλοχρώματος International #3
Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας: Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Πιστόλι ψεκασμού τύπου Airless (μόνο για εφαρμογή από επαγγελματίες): Πίεση: 176210 bar/45005500 psi.
Εκχυση κόλλας ασταρώματος: 517521
Άλλο: Τα αντιρρυπαντικά πρέπει να γυαλοκαθαρίζονται μόνον υγρά. Ποτέ μη στεγνώνετε γυαλοκαθαρισμένα ή καμμένα
παλιά αντιρρυπαντικά. Το σωστό χρώμα θα αναπτυχθεί μετά τη βύθιση στο νερό.

Μερικά Σημαντικά Σημεία

Για να εμποδίσετε πρόωρη αποτυχία, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε σωστή ποσότητα χρώματος χρησιμοποιώντας το
καπάκι ως οδηγό. Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F. Η
θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C. Η θερμοκρασία υποστρώματος πρέπει να
είναι ελάχιστη 7°C/45°F και μέγιστη 35°C/95°F.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
Αν χρησιμοποιείτε το σκάφος τακτικά σε μεγάλες ταχύτητες (π.χ. 30 κόμβους), ίσως
www.yachtpaint.com.
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

διαπιστώσετε πρώιμη φθορά. Για
επιπλέον συμβουλές ή αν δεν είστε βέβαιοι για τη συμβατότητα του {προϊόν} για τις δικές σας, συγκεκριμένες απαιτήσεις,
συμβουλευθείτε την τοπική αντιπροσωπεία της International.
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Συμβατότητα/Υποστρώματα
Για χρήση σε κατάλληλα προετοιμασμένο με αστάρι GRP, ξύλο, χάλυβα/σίδηρο και μόλυβδο.
Ακατάλληλο για χρήση σε επιφάνειες Αλουμινίου/Κραμάτων ή σε επιφάνειες ψεκασμένες με κασσίτερο.
Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επάνω από τους περισσότερους τύπους υφαλοχρωμάτων, με την προϋπόθεση αυτά
να είναι σε καλή κατάσταση, με την εξαίρεση υφαλοχρωμάτων VC17m/PTFE. Ζητήστε από τον τοπικό αντιπρόσωπο της
International Paint συγκεκριμένες συμβουλές για τα επιχρίσματα αν έχετε αμφιβολίες για τη συμβατότητα του Micron 350

Micron 350
Αντιρρυπαντικού

Μερικά Σημαντικά Σημεία

Καθαριστής: YTA085 Διαλυτικό υφαλοχρώματος International #3
Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας: Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Πιστόλι ψεκασμού τύπου Airless (μόνο για εφαρμογή από επαγγελματίες): Πίεση: 176210 bar/45005500 psi.
Εκχυση κόλλας ασταρώματος: 517521
Άλλο: Τα αντιρρυπαντικά πρέπει να γυαλοκαθαρίζονται μόνον υγρά. Ποτέ μη στεγνώνετε γυαλοκαθαρισμένα ή καμμένα
παλιά αντιρρυπαντικά. Το σωστό χρώμα θα αναπτυχθεί μετά τη βύθιση στο νερό.
Για να εμποδίσετε πρόωρη αποτυχία, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε σωστή ποσότητα χρώματος χρησιμοποιώντας το

Αυτογυαλιζόμενο συμπολυμερές
υφαλόχρωμα
ανώτερης
καπάκι
ως οδηγό. Η θερμοκρασία
τουποιότητας
προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F. Η

θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C. Η θερμοκρασία υποστρώματος πρέπει να
είναι ελάχιστη 7°C/45°F και μέγιστη 35°C/95°F.
Αν χρησιμοποιείτε το σκάφος τακτικά σε μεγάλες ταχύτητες (π.χ. 30 κόμβους), ίσως διαπιστώσετε πρώιμη φθορά. Για
επιπλέον συμβουλές ή αν δεν είστε βέβαιοι για τη συμβατότητα του {προϊόν} για τις δικές σας, συγκεκριμένες απαιτήσεις,
συμβουλευθείτε την τοπική αντιπροσωπεία της International.
Συμβατότητα/Υποστρώματα

Για χρήση σε κατάλληλα προετοιμασμένο με αστάρι GRP, ξύλο, χάλυβα/σίδηρο και μόλυβδο.
Ακατάλληλο για χρήση σε επιφάνειες Αλουμινίου/Κραμάτων ή σε επιφάνειες ψεκασμένες με κασσίτερο.
Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επάνω από τους περισσότερους τύπους υφαλοχρωμάτων, με την προϋπόθεση αυτά
να είναι σε καλή κατάσταση, με την εξαίρεση υφαλοχρωμάτων VC17m/PTFE. Ζητήστε από τον τοπικό αντιπρόσωπο της
International Paint συγκεκριμένες συμβουλές για τα επιχρίσματα αν έχετε αμφιβολίες για τη συμβατότητα του Micron 350
με το τωρινό σας σύστημα επιχρίσματος.

Αριθμός Επιστρώσεων

με βούρτσα/ρολό
Εφαρμόστε 2 στρώσεις ξηρού υμένα 60 μικρών για μία εποχή (συνολικό πάχος ξηρού υμένα 120 μικρών)
Εφαρμόστε 3 στρώσεις ξηρού υμένα 60 μικρών για μία εποχή (συνολικό πάχος ξηρού υμένα 180 μικρών).
με ψεκασμό (Μόνο για εφαρμογή από επαγγελματίες)
Εφαρμόστε 1 στρώσεις ξηρού υμένα 120 μικρών για μία εποχή (συνολικό πάχος ξηρού υμένα 120 μικρών)
Εφαρμόστε 2 στρώσεις ξηρού υμένα 90 μικρών για μία εποχή (συνολικό πάχος ξηρού υμένα 180 μικρών).
Σε κάθε συνδυασμό, εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση λωρίδας βαφής σε σημεία που φθείρονται πολύ,
όπως οι γωνίες του κύτους, τα πηδάλια, οι μηχανισμοί μετάδοσης με προπέλα και οι μπροστινές αιχμές.

Κάλυψη

με βούρτσα/ρολό:
(Θεωρητικά)  10 m²/lt
(Πρακτικά)  9 m²/lt
με ψεκασμό (Μόνο για εφαρμογή από επαγγελματίες):
(Θεωρητικά)  6.67 m²/l (Για περίοδο 24 μηνών)
(Πρακτικά)  4 m²/lt (Για περίοδο 24 μηνών)
(Θεωρητικά)  5.17 m²/L (Για περίοδο 12 μηνών)
(Πρακτικά)  3.1 m²/L (Για περίοδο 12 μηνών)

Συνιστώμενο DFT ανά στρώση

60 μίκρο στεγνό ανά στρώση με βούρτσα ή ρολλό
90 μίκρο στεγνό ανά στρώση με ψεκασμό (Για περίοδο 24 μηνών)
120 μίκρο στεγνό ανά στρώση με ψεκασμό (Για περίοδο 12 μηνών)

Συνιστώμενο WFT ανά στρώση

97 μίκρο υγρό ανά στρώση με βούρτσα ή ρολλό
145 μίκρο υγρό ανά στρώση με ψεκασμό (Για περίοδο 24 μηνών)
194 μίκρο υγρό ανά στρώση με ψεκασμό (Για περίοδο 12 μηνών)
Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση και να ακολουθήσετε το συνιστώμενο πάχος της μεμβράνης.

Μέθοδοι εφαρμογής

Πιστόλι ψεκασμού τύπου Airless (μόνο για εφαρμογή από επαγγελματίες), Βούρτσα, Ρολό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αποθήκευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Micron 350 εξασφαλίστε ότι μεταξύ
των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από
άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ:
Το προϊόν πρέπει να φυλάγεται σε δοχεία που κλείνουν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.

Ασφάλεια

ΓΕΝΙΚΑ:
Περιέχει βιοκτόνα. Διαβάστε τα περί ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες
από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας.
ΔΙΑΘΕΣΗ:
Μη πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιείστε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για
απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε.
Τα υπόλοιπα αυτού του προϊόντος δεν μπορούν να απορριφθούν στα αστικά απορρίμματα ή να αδειαστούν χωρίς άδεια.
Η απόρριψη των υπολοίπων πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τις αρχές.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο
χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και
τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες
του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας)
που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από
καιρού εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.yachtpaint.com.
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.
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απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε.
Τα υπόλοιπα αυτού του προϊόντος δεν μπορούν να απορριφθούν στα αστικά απορρίμματα ή να αδειαστούν χωρίς άδεια.
Η απόρριψη των υπολοίπων πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τις αρχές.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο
χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και
τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες
του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας)
συμπολυμερές
υφαλόχρωμα
ανώτερης
ποιότητας
που προκύπτουν
από τέτοια
χρήση. Οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από
καιρού εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.

Micron 350

Αντιρρυπαντικού
Αυτογυαλιζόμενο
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