
Beskrivning:

Rekommenderad användning:

Certifikat/Godkännanden:

Tillgänglighet:

HEMPEL'S ANTIFOULING CLASSIC 76110 är en konventionell, ”mjuk” (upplöslig matrix) antifouling 
baserad på eroderande bindemedel.
Denna produkt innehåller inte organiska tennföreningar som biocider och är i överensstämmelse med 
”International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships” som godkändes av 
IMO i oktober 2001 (IMO dokument AFS/CONF/26).

Som antifouling från köl till lättlastlinjen på fartyg, som huvudsakligen opererar i kalla och tempererade 
vattenområden, med korta hamnuppehåll.

Ingår i standardsortiment. Lokal tillgänglighet enligt avtal.

Godkänd av Kemikalieinspektionen, Sverige, Regnr 4185, för användningsområdet:
Mot skeppsmask på träbåtar.
Mot påväxt av vattenlevande organismer på fartyg längre än 12 meter med huvudsaklig fart på hav 
(utom Bottniska viken).

FYSIKALISKA DATA:

Angivna fysikaliska data är nominella i enlighet med Hempel koncernens godkända formuleringar.

Kulörnr./Kulörer:
Glans: Halvmatt
Volymtorrhalt, %: 56 ± 1
Teoretisk sträckförmåga: 11.2 m2/l [449.1 sq.ft./US gallon] - 50 mikron/2 mils

VOC innehåll:
Beröringstorr: 4 timme eller timmar 20°C/68°F
Specifik vikt:
Flampunkt:

-

50000/  Röd

37 °C [98.6 °F]
1.5 kg/liter [12.4 lbs/US gallon]

363 g/l [3 lbs/US gallon]

APPLICERINGSANVISNINGAR:

Appliceringsmetod: Högtrycksspruta / Pensel / Rulle
Förtunning (max.vol.): 08080 (5%) / 08080 (5%) / 08080 (5%)
Munstycksstorlek: 0.018 - 0.023 "
Munstyckstryck: 150 bar [2175 psi]  (Data för högtryckssprutning är vägledande och kan kräva justering)

Indikerad filmtjocklek, torr: 50 mikron [2 mils]
Indikerad filmtjocklek, våt: 100 mikron [4 mils]
Övermålningsintervall, min:  I enlighet med specifikation.
Övermålningsintervall, max:  I enlighet med specifikation.

Säkerhet: Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under 
användning. Läs HEMPELs säkerhetsdatablad gällande material samt följ lokala och nationella 
säkerhetsbestämmelser.
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FÖRBEHANDLING: Befintlig gammal självpolerande eller ablativ beväxningshindrande färg: Avlägsna eventuell olja 
och fett, osv. med ett lämpligt rengöringsmedel (HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602), följt av högtryckstvätt 
med färskvatten för att noggrant avlägsna eventuella svaga strukturer av urlakad beväxningshindrande 
färg. Låt ytan torka före målning.
Förseglingsskikt Användning av ett förseglingsskikt (sealer/tie-coat) eller inte beror på den befintliga 
beväxningshindrande färgens typ och skick.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN: I enlighet med normal god målningspraxis. I slutna utrymmen sörj för fullgod ventilation under 
applicering och torktid.

FÖREGÅENDE SKIKT:

EFTERFÖLJANDE SKIKT:

I enlighet med specifikation. Rekommenderade system är: HEMPATEX ALUMINIUM 16300

Inga.

Anmärkningar Den här produkten innehåller tunga partiklar. Rör om väl före användning.

Applicering(ar): Håll förtunningen på ett minimum för att säkerställa rätt filmtjocklek.
Rätt sätt att styra filmtjockleken är att dela upp områden som ska målas och beräkna den mängd färg 
som ska appliceras på varje uppdelat område. Den exakta färgmängd som har beräknats ska 
appliceras jämnt på området.
Om appliceringen undantagsvis sker med roller/pensel (t.ex. för linjemålning) krävs fler skikt för att 
uppnå rekommenderad filmtjocklek.
Fartyget kan sjösättas när färgen har torkat. Utdockning kan fördröjas i några dagar vid låg temperatur 
eller - om ingen direkt solljusexponering sker - upp till två veckor utan att det påverkar den 
beväxningshindrande färgens prestanda.
HEMPEL'S ANTIFOULING CLASSIC 76110Anmärkning:

Återdockning: Vid en senare dockning kan övermålning - efter en mycket noggrann rengöring och grundlig borttagning 
av eventuellt löst yttre skikt - som en allmän regel bara ske med samma färg eller liknande 
beväxningshindrande färger av typen "lösligt bindemedel".

UTGIVEN AV: HEMPEL A/S 7611050000

Detta Produktdatablad ersätter tidigare utgåvor.
För definitioner och omfattning hänvisas till Förklaringar till Produktdatablad. Data, specifikationer, vägledningar och rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast 
testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och 
den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam.
Produkter levereras och teknisk rådgivning lämnas i enlighet med villkor angivna i HEMPEL´S GENERAL CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND SERVICE, om inte annat skriftligen avtalats. Tillverkare 
och Säljare avsäger sig, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till, alla krav på ansvar, inkluderande men inte begränsat till underlåtenhet, utanför vad som anges i GENERAL CONDITIONS 
avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av Produkter och/eller rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad/Appliceringsinstruktion.
Produktdatablad uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdande datum.
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