Aquastop

Koodi:
6491.571

OSMOOSIN (lasikuituruton) ESTÄVÄ SUOJA JA KÄSITTELY
- SUOJA OSMOOSIA VASTAAN
- KÄSITTELY JO SYNTYNYTTÄ OSMOOSIA VASTAAN
- PAKSUKALVOMAALI
- ERITTÄIN LÄPÄISEMÄTÖN

OMINAISUUDET
Aquastop on suunniteltu erityisesti osmoosin vahingoittamien lujitemuoviveneiden käsittelyyn ja sitä suositellaan
käytettäväksi etenkin ennaltaehkäisevänä ja korjaavana käsittelynä. Tuote on vedenkestävä (sekä merivesi että
makea vesi), joten se tekee veneestä erittäin vesitiiviin ja muodostaa tehokkaan suojakerroksen vedenalaisille
metalliosille (köli, läpät, peräsin jne.).

TEKNISET TIEDOT
Kuivuminen:
Ominaispaino:
Kiintotilavuus:
Leimahduspiste:
Olomuoto:
Väri:
Pakkaus:

kemiallinen reaktio
1,10 ± 0,02 kg/l
100 %
+102 °C
kiiltävä
vaaleansininen
0,75/2,5 litraa

PINNAN ESIKÄSITTELY
Kun tuotetta käytetään osmoosikäsittelyyn: Poista osmoosin vaurioittamalta alueelta vaurioitunut geelipinta ja/tai
lujitemuovi hiekkapuhalluksen tai hiomalaikan avulla. Pese huolellisesti ja puhdista Detersilin avulla. Käytä
runsaasti vettä. Anna alueen kuivua kuivattamalla vene, jotta jäljelle jää mahdollisimman vähän kosteutta.
Suosittelemme veneen kosteuspitoisuuden mittaamista tarkoitukseen sopivalla laitteella ennen maalaamisen
aloittamista.
Ennaltaehkäisevä käsittely: Puhdista ja pese geelipinta Detersilin avulla, huuhtele huolellisesti ja hio
hiekkapaperilla (karkeus 80–100).

KÄYTTÖ
Jos tuotetta käytetään osmoosikäsittelyyn, levitä Aquastopia 600 µ kolmena kerroksena. Levitä ensimmäinen
kerros pensselillä, jotta tuote imeytyy pintaan mahdollisimman hyvin.
Levitä tuotetta vähintään kaksi kerrosta siten, että keskimääräinen kokonaispaksuus on 350/400 µ, osmoosin
alkamisen estämiseksi ennen ensimmäisten oireiden ilmenemistä.
Odota molemmissa tapauksissa vähintään 72 tuntia viimeisen kerroksen levittämisen jälkeen ennen Adherglassin
tai Adherpoxin käyttämistä. Jos viimeiselle kerrokselle muodostuu pintavahaa, se on pestävä lämpimällä puhtaalla
vedellä, jotta pinta ei jää tahmeaksi. Jos ennen toisen Aquastop- tai muun maalituotekerroksen levittämistä kuluu
yli 48 tuntia (lukuun ottamatta Adherglassia ja Adherpoxia), pinta on hiottava kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 80–
100).
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OSMOOSIN (lasikuituruton) ESTÄVÄ SUOJA JA KÄSITTELY
KÄYTTÖTIEDOT
Kuivumisaika ennen vesille laskua (20 °C):
Käyttöaika (20 °C):
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:

7 päivää
2,5 tuntia
+12/+35 °C
6491.999
± 3:2 (62:38)
65:35
5610 ainoastaan puhdistukseen
200 µ
200 µ
5,0 m²/l
16 tuntia
48 tuntia
2–3

HUOMAUTUKSET

TURVAMÄÄRÄYKSET
Tuuletuksen on oltava riittävä, kun Aquastopia käytetään sisätiloissa, sekä tuotteen kuivumisen ajan.
Suosittelemme suojalasien, suojakäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä.

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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