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Farba przeciwkorozyjna winylowa, cienkowarstwowa. Powłoka bardzo dobrze
przyczepna do podło a stalowego, wytrzymała mechanicznie i elastyczna.



• jako warstwa poprawiaj ca przyczepno pomidzy farbami z linii
BOSMAN, a powłok farby ANTIFOULING VSE lub PTFE wydłu aj c
wymywanie i tym samym ochron przed porastaniem.
• jako warstwa poprawiaj ca przyczepno farby ANTIFOULING VSE lub
PTFE do powierzchni laminatu wydłu aj c wymywanie i tym samym
ochron przed porastaniem



Gsto (około), g/cm
o
Temperatura zapłonu (nie ni ej ni ), C
Zalecana grubo pojedynczej powłoki, µm
Zalecana grubo pojedynczej warstwy, µm
3
2
Zu ycie teoretyczne dla powłoki o gruboci 40µm, dm /m
Zawarto substancji nielotnych, % obj.
Zalecana liczba warstw
3
LZO, g/dm

3

1,35
23
40
100
0,10
40
1-3
490

Podane dane mog nieznacznie ró ni si z tytułu normalnych odchyłek
produkcyjnych.
  
  
  

820 – szary jasny


• Powierzchni nale y przemy przy u yciu wody z dodatkiem OLIVA
CLEANER, nastpnie spłuka i wysuszy.
• Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by sucha i czysta.

 


Natrysk bezpowietrzny, pdzel, po rozcieczeniu natrysk powietrzny
Parametry natrysku bezpowietrznego:
0,33 - 0,48 mm
rednica dyszy
cinienie w dyszy
10 - 15 MPa



W razie koniecznoci (np. zgstnienie wyrobu) u y rozcieczalnik 779 (patrz
Informacja Techniczna), w iloci do 10%.
Do mycia aparatury: rozcieczalnik 779.
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Warunki podczas nakładania:
o
- minimalna temperatura podło a: -10 C (powierzchnia wolna od szronu i lodu)
o
oraz co najmniej 3 C wy sza od temperatury punktu rosy powietrza,
- dobra wentylacja.
o
Czas schnicia (w 20 C):
pyłosucho - 1 h,
na dotyk
- 2h

www.oliva.com.pl
www.teknos.pl
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Czas do nałoenia kolejnych warstw:
temperatura
najkrótszy
najdłu szy

0

20 C
3h
nieograniczony

Podane czasy dotycz powłoki o zalecanej gruboci, schn cej w warunkach
dobrej wentylacji. Czasy te mog ulec zmianie wraz ze zmian temperatury,
warunków wentylacji, iloci warstw i gruboci pokrycia.
  



Farba ANTIFOULING VSE lub ANTIFOULING PTFE .
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Okres trwałoci podany na opakowaniu. Wyrób nale y przechowywa w
chłodnych miejscach i szczelnie zamknitych opakowaniach.



W czasie aplikacji i schnicia powłoki wydzielaj si palne i szkodliwe dla
zdrowia substancje. Nale y unika wdychania par i mgły produktu oraz
kontaktu wyrobu z oczami i skór . Stosowa tylko w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.
Szczegółowe
informacje
na
temat
substancji
niebezpiecznych zawartych w wyrobach i zwi zanych z nimi zagro e podane
s w kartach charakterystyki , które udostpniamy na yczenie naszych
Klientów.

&

Podczas opracowywania specyfikacji malowania, w zale noci od
przeznaczenia i rodzaju konstrukcji mo na zało y grubo pojedynczej
powłoki inn ni zalecana w instrukcji stosowania. Przy natrysku
bezpowietrznym typowy zakres grubo#ci jednej powłoki wynosi od 20 do 80 µm.
Zmiana gruboci powłoki powoduje zmian zu ycia teoretycznego, gruboci
warstwy, masy wyschnitej powłoki, czasów schnicia, czasu do nało enia
kolejnej warstwy oraz oddania pokrycia do eksploatacji.

Informacje w instrukcji, oparte na badaniach laboratoryjnych i naszym do'wiadczeniu, podajemy z zamiarem ułatwienia pracy
naszym Klientom. S( to wył(cznie dane informacyjne. Nie maj(c wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia mo)emy bra*
odpowiedzialno'* wył(cznie za jako'* wyrobu i gwarantowa*, )e odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy równie)
odpowiedzialno'ci za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewła'ciwego
ich u)ycia. Okre'lenia techniczne zawarte w instrukcji obja'niono we wst+pie do katalogu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany
instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia.
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