
Adherpox Koodi:  
6210.153 

2-KOMPONENTTINEN EPOKSIPOHJAMAALI, JOLLA ON PIDENNETTY UUDELLEENMAALAUSVÄLI

- HYVÄ KORROOSIOSUOJA

- SOPII KAIKILLE PINNOILLE

- PAKSUKALVOMAALI

- YHTEENSOPIVA KAIKKIEN POHJA- JA PINTAMAALIEN KANSSA

- PITKÄ UUDELLEENMAALAUSAIKA JA KIINNITTYMISENESTO

OMINAISUUDET  
Muunnettu 2-komponenttinen epoksipohjamaali, jota voi käyttää mille tahansa pinnalle. Maalia voi käyttää sekä 
pohjamaalina että pinnoitejärjestelmien välimaalina. Adherpoxin erityisominaisuutena on sen pidennetty 
uudelleenmaalausväli, kun uudelleenmaalauksessa käytetään antifoulingmaalia. Tuote sopii veneen runkoon, 
minkä lisäksi sitä suositellaan yläkansiin ja kansirakenteisiin. 

TEKNISET TIEDOT  
Kovetus: kemiallinen reaktio  
Ominaispaino: 1,30 ± 0,02 kg/l  
Kiintotilavuus: 60 %  
Leimahduspiste: 23 °C  
Olomuoto: matta  
Väri: valkoinen  
Pakkaus: 0,75/2,5 litraa 

PINNAN ESIKÄSITTELY  
Maalatut pinnat: jos olemassa oleva maalipinta on huonokuntoinen, se on poistettava kokonaan hiekkapuhalluksen 
tai hiomalaikan avulla. 

- Gelcoat: puhdistettava Detersilin avulla, pestävä puhtaalla vedellä ja hiottava hiekkapaperilla (karkeus 280–320). 
- Puu: suhteellinen kosteus saa olla enintään 18 %. Pinta on hiottava hiekkapaperilla (karkeus 80–120) ja pöly on
poistettava ennen pohjamaalin levittämistä.
- Teräs ja kevytmetalli: hiekkapuhallus asteeseen 2 ½ tai hionta hiomalaikalla asteeseen 3.

 KÄYTTÖ 
Sekoita kovete ja pohjamaali erikseen, ja sekoita ne sitten keskenään, kunnes maali on tasaista. Ohennetta ei 
tarvita, kun maali levitetään pensselillä tai telalla. Lisää ohennetta 6610 tavanomaista ruiskutuskäyttöä varten 15–
25 % ja ilmatonta ruiskutuskäyttöä varten 5 %. tilavuudesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty lämpötilasta 

riippuvat vähimmäiskuivumisajat: 

Lämpötila 5 °C 10 °C 20 °C 30 °C 

Uudelleenmaalausaika 24 tuntia 18 tuntia 10 tuntia 8 tuntia 

Pisin uudelleenmaalausaika on 3 kuukautta, kun uudelleenmaalaus tehdään samalla maalilla ja/tai 
antifoulingmaalilla. Puhdista tarvittaessa Detersilin avulla ja pese ennen maalaamista. Teräksisten ja 
kevytmetallisten veneen runkojen riittävää korroosiosuojaa varten kuivakalvonpaksuuden on oltava vähintään  
300 µ (2–3 kerrosta). 
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2-KOMPONENTTINEN EPOKSIPOHJAMAALI, JOLLA ON PIDENNETTY UUDELLEENMAALAUSVÄLI

KÄYTTÖTIEDOT 
Kuivumisaika ennen käyttöä (20 °C): 7 päivää 
Käyttöaika (20 °C): 7 tuntia 
Käyttölämpötila vähintään/enintään 

Kovete: 
Sekoitussuhde määrän osalta: 
Sekoitussuhde painon osalta: 
Ohenne: 
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden: 
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden: 
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden: 
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C): 

Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C): 
Kerrosten määrä: 

+5/+35 °C

6210.999

3:1

82:18

6610

170/330 µ

100/200 µ

6–3 m²/l  
10 tuntia

3 kuukautta

1–2

HUOMAUTUKSET 

Ruiskutuskäytön tiedot Tavanomainen Ilmaton 

Suuttimen aukko: 1,5/2,2 mm 0,019/0,021 tuumaa 

Ilmanpaine 3/4 atm / 

Painesuhde / 30:1 

TURVAMÄÄRÄYKSET  
Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä tuotteen kuivamisen ajan. Suosittelemme 
suojalasien, kasvosuojaimen, suojakäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä pintoja hiottaessa, jotta pöly ei kulkeudu 
elimistöön hengityksen mukana, sekä maalin levittämisen aikana. Käytä aina märkää hiekkaa. Tuote sisältää 
liuottimia, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tai altistuessaan 
avotulelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle. 

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, 
joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen 
seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole 
erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.
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