Produktdata
HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251
Beskrivelse:

HEMPEL's NON-SLIP DECK COATING 56251 er en hurtigtørrende, halvblank akryl emalje med fine
granulater for at give en skridsikker overflade. Robust med god modstandsdygtighed over for sollys,
vand og olie.

Anbefalet brug:

Til anvendelse på glasfiber, træ og stål. Til indvendig og udvendig brug over vandlinjen.

Egenskaber:

Indeholder granulat for at give en skridsikker overflade.

Tilgængelighed:

Del af det Europæiske Yacht sortiment.

PRODUKTDATA:
Kulør-nr./farver:

10000*/ Hvid.

Udseende:

Halvblank

Praktisk volumen tørstof, %:

46 ± 1

Teoretisk strækkeevne:

9.2 m2/l [368.9 sq.ft./US gallon] - 50 mym

Flammepunkt:

26 °C [78.8 °F]

Vægtfylde:

1.3 kg/liter [10.8 lbs/US gallon]

Berøringstør:

2 time(r) 20°C
4 time(r) 10°C

VOC-indhold:

471 g/l [3.9 lbs/US gallon]

Holdbarhed:

5 år 25°C

-

*andre kulører i henhold til standardsortiment.
Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.

PÅFØRINGSDATA:
Påføringsmetode:

Pensel/Rulle/Malepude/Sprøjte

Fortynder (maks.vol.):

HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 ( Pensel/Rulle/Malepude): maks.. 5%
HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 (Sprøjte): maks.. 10-15%

Anbefalet dyse:

0.027 - 0.03 "

Min. dysetryk:

150 bar [2175 psi]
(Data for luftløs sprøjte er vejledende)

Værktøjsrengøring:

HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081

Tørfilmtykkelse:

50 mym [2 mils]

Vådfilmtykkelse:

100 mym [4 mils]

Overmalingsinterval, min.:

3 time(r) 20°C
6 time(r) 10°C

Overmalingsinterval, maks.:

3 dag(e) 20°C
6 dag(e) 10°C

Sikkerhed:

Udgivelsesdato: marts 2016

Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes
i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).
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FORBEHANDLING:

Sørg altid for, at alle overflader er rene, fri for olie og tørre. Rengør overfladen og fjern eventuel olie og
fedt med et egnet rengøringsmiddel, og slib med tørt slibepapir. Det anbefales at påføre en egnet
træbeskyttelse på nyt træ før maling.
Tidligere malet overflade: Slib, rengør og tør overfladen
Grunding: Grund med angivet HEMPEL'S PRIMER.
Ubehandlet overflade: Glasfiber: Slib, og fjern alt støv. Nyt træ: Slib, og fjern alt støv. Mæt den tørre,
rene overflade med en egnet træbeskyttelse og lad den tørre. Stål: Salte og anden forurening fjernes
ved (højtryks)spuling med ferskvand. Al rust og løst materiale fjernes ved sandblæsning eller mekanisk
afrensning. Fjern støv.

PÅFØRINGSBETINGELSER:

Metode: Påfør 2-3 lag af produktet. Tilsæt fortynder for at lette påføringen, hvis det er nødvendigt.
Hvis du bruger HEMPEL's 2-komponent primer, anbefales det kraftigt at slibe overfladen for at opnå
optimal vedhæftning før påføring af produktet.

PÅFØRINGSBETINGELSER :

Overfladen skal være helt ren og tør før påføring, og overfladetemperaturen skal være over dugpunktet,
for at undgå kondensation.
Fugtindholdet i træet bør ikke overskride: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for ventilation
ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring.

ANBEFALET
RENGØRINGSMIDDEL :

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602

FOREGÅENDE MALING:

HEMPEL'S WOOD IMPREG 02360 (til nyt træ)
HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201; HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551

EFTERFØLGENDE MALING:

Ingen.

BEMÆRKNINGER:
Farver/farvestabilitet:

Forhøjede driftstemperaturer vil fremme den naturlige tendens til gulning, specielt indendørs.

Omrøring:

Produktet omrøres grundigt før brug.

Filmtykkelser/fortynding:

Afhængig af formålet og anvendelsesområdet kan der specificeres i andre lagtykkelser. Dette vil ændre
strækkeevnen og kan ændre tørretiden og overmalingsintervallet. Hold fortynderen på et minimum for
at sikre, at der opnås en korrekt filmtykkelse. Mængden af fortynder afhænger af påføringsforholdene:
temperaturet, ventilation og underlag.

Lagerstabilitet/lagring:

Eksponering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes
tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C.

Overmaling:

Hvis det maksimale interval mellem overmaling overskrides, skal overfladen rengøres med rent vand
og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.
Hvis overfladen er blevet kontamineret med olie og forurening, skal det fjernes omhyggeligt med et
egnet rengøringsmiddel, skylles med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.

Bemærk:

HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251

UDGIVET AF:

HEMPEL A/S

5625110000

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til “Forklaringer til datablade” på www.hempel.com. Data, specifikationer og
vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle
forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.
Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke
andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore
produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.

Udgivelsesdato: marts 2016
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