VC 17m Extra - Graphite
Bunnstoff
Tynnfilmbunnstoff Med Lav Friksjon.High Strengt Formula
PRODUKTBESKRIVELSE
VC 17m Extra er et hardt, sterkt tynnfilmbunnstoff med friksjonsnedsettene tilsetninger som gir skroget en glatt overflate med lav friksjon for maks. fart og
effektivitet. Det ideelle valg for regattaseiler, cruisere og speedbåter.
* Selvutjevnende til en slett og glatt finish uten å måtte slipe.
* Tørker meget hurtig, stoffing og sjøsetting samme dag.
* Gir en meget tynn film som vil gi minimal oppbygging av bunnstoff over tid.
* Til bruk på (med anbefalt primer) Gelcoat, Stål og Bly.

PRODUKTINFORMASJON
Farge

YBA762Graphite

Finish

Matt

Densitet

1.11

Tørrstoffinnhold

11%

Herder

YBA634  750 ml; YBA674  2 lt.

Normal lagringstid

2 år

Embalasje størrelse

750 ml 2.0 Lt.

TØRKE OG OVERMALINGSTIDER
Tørketider
5°C (41°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

Sjøsetting

30 min.

25 min.

20 min.

20 min.

Støvtørr

15 min.

15 min.

10 min.

5 min.

OBS: Maks. tid før sjøsetting ved 5  35°C  12 mnd.

Overmaling
Underlagets temperatur
15°C (59°F)
23°C (73°F)

5°C (41°F)
Overmalt med
VC 17m Extra  Graphite

35°C (95°F)

Min

Maks

Min

Maks

Min

Maks

Min

Maks

30 min.

ubegr.

25 min.

ubegr.

20 min.

ubegr.

20 min.

ubegr.

BRUKSANVISNING
Forbehandling

Gammel VC 17m Vask med ferskvann.
ANDRE BUNNSTOFFER Bruk Interstrip for å fjerne alle rester av gammelt bunnstoff.
BAR GELCOAT VC General Tynner brukes til avfetting og rengjøring av overflaten. Slip lett med papir 240. Skyll med
ferskvann og la tørke. Bruk VC Tar2 for beskyttelse mot plastpest.
STÅL Prime med VC Tar2 for beskyttelse mot korrosjon.
BLY Prime med VC Tar2.

Metode

Påfør 23 strøk hver sesong. Jo mer bunnstoff som påføres, desto bedre beskyttelse mot groe. 3 fulle strøk anbefales
for optimal ytelse når du søker direkte til VC Tar 2 Primer.

Tips

Blande Rør godt om i baseboksen og se til at alt "bunnfall" blir utrørt. Bland pulveret som du finner under plasthatten med
væsken i boksen. Rør eller rist grundig. Boksen er stor nok for grundig omrøring. Rør godt om med jevne mellomrom for å
unngå bunnfall. En gang blandet, den Produktet kan brukes i opptil 7 dager, forutsatt at det er lagret med lokket på og
blandes grundig før påføring.
Tynner YTA600 VC General Tynner.
Tynne VC 17m Extra  Graphite tørker meget hurtig  en liten mengde VC General Tynner kan behøves for å lette
påføringen.
Rengjøringsmiddel YTA600 VC General Tynner. VC General Tynner løser og fjerner flekker og søl fra VC 17m Extra 
Graphite.
Rulle Påfør med en korthåret mohair rull.
Annet Fargen kommer etter en tid i sjøen. Vær nøye, og påfør den mengde du har regnet ut skal brukes, selv om dette
innebærer at du må påføre et ekstra strøk. Det er viktig at produktet er påført jevnt til en slett overflate, samt at antall
anbefalte strøk er påført for å oppnå optimal effekt.

Viktig informasjon

Det er viktig å påføre rett mengde maling slik at ikke produktets livslengde forkortes. Kontroller produktets spreevne.
Produktets temeratur bør være minimum 5°C og maximum 35°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C.
Underlagets temperatur bør være min. 1°C over duggpunkt og maks 35°C. Alle deler av metall må være primet eller
behandlet før VC 17m Extra  Graphite påføres. Direkte kontakt med VC 17m Extra  Graphite kan føre til galvanisk
korrosjon eller at bunnstoffet ikke virker optimalt.

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Advarsel: Gjelder bare i godt ventilerte områder eller utendørs.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2015.

Kompabilitet/Underlag
Antall strøk
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Egnet til bruk på (med anbefalte primer) Glassfiber, Stål, Tre, Bly. Skal ikke brukes på aluminium.
23 strøk
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Spreevne

(Teoretisk)  11 m²/lt

Påføringsmetoder

Rulle, SKAL IKKE SPRØYTES

Graphite.
Rulle Påfør med en korthåret mohair rull.
Annet Fargen kommer etter en tid i sjøen. Vær nøye, og påfør den mengde du har regnet ut skal brukes, selv om dette
innebærer at du må påføre et ekstra strøk. Det er viktig at produktet er påført jevnt til en slett overflate, samt at antall
anbefalte strøk er påført for å oppnå optimal effekt.

VC 17m Extra - Graphite
Viktig informasjon

Bunnstoff

Tynnfilmbunnstoff Med Lav

Det er viktig å påføre rett mengde maling slik at ikke produktets livslengde forkortes. Kontroller produktets spreevne.
Produktets temeratur bør være minimum 5°C og maximum 35°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C.
Friksjon.High
Strengt
Underlagets temperatur
børFormula
være min. 1°C over duggpunkt og maks 35°C. Alle deler av metall må være primet eller
behandlet før VC 17m Extra  Graphite påføres. Direkte kontakt med VC 17m Extra  Graphite kan føre til galvanisk
korrosjon eller at bunnstoffet ikke virker optimalt.
Advarsel: Gjelder bare i godt ventilerte områder eller utendørs.

Kompabilitet/Underlag

Egnet til bruk på (med anbefalte primer) Glassfiber, Stål, Tre, Bly. Skal ikke brukes på aluminium.

Antall strøk

23 strøk

Spreevne

(Teoretisk)  11 m²/lt

Påføringsmetoder

Rulle, SKAL IKKE SPRØYTES

TRANSPORT, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON
Lagring

GENERELL INFORMASJON
Kontakt med luft og ekstremt høye lufttemeraturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for VC 17m Extra 
Graphite må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 535°C, og ikke eksponeres for direkte sollys.
TRANSPORTINFORMASJON
VC 17m Extra  Graphite bør transporteres og lagres under sikre og lukkete forhold.

Sikkerhet

GENERELT Inneholder biocider. Bunnstoff skal kun våtslipes. Bunnstoff skal ikke brennes, eller tørrslipes. Les Helse og
Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.
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 VC 17m Extra  Graphite kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten
tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om
produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for
eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering).
Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfarenhet, tester og
utvikling.

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.
Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2015.
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