
Tuotekuvaus:

Suositeltava käyttö:

Saatavuus:

Hempel’s Silic Seal 45441 on kaksikomponenttinen epoksi, joka mahdollistaa vaihdon perinteisestä 
antifouling-maalista Hempel’s Silic One Fouling Release System -järjestelmään. Voidaan maalata 
vanhan antifouling-maalin päälle, joka on hyvässä kunnossa.

Käytetään eristemaalina antifouling-maalin päällä, jotta varmistetaan tarttuminen antifouling-maalin ja 
Hempel’s Silic One Tiecoat 27450 välillä. Voidaan käyttää kaikilla pinnoilla, paitsi puupinnoilla.

Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.

TEKNISET TIEDOT:

Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.

Sävynumero/Sävy:

Kiiltoaste:

Kuiva-aine pitoisuus, %:

Teoreettinen riittoisuus:

VOC-pitoisuus:

Täysin kovettunut:

Kosketuskuiva:

Ominaispaino:

Leimahduspiste:

-

50711/ Vaaleanpunainen

Himmeä

36 ± 1

14.4 m2/l [577.4 sq.ft./US gallon] 25 mikronia/1 mils

1 tuntia 20°C/68°F
2 tuntia 10°C/50°F

7 vuorokausi(a) 20°C/68°F
14 päivää 10°C/50°F

30 °C [86 °F]

1.2 kg/litra [10 lbs/US gallona]

542 g/l [4.5 lbs/US gallona]

Säilymisaika: 3 vuotta 25°C/77°F

Hiontakuiva: 2 tuntia 20°C/68°F
4 tuntia 10°C/50°F

KÄYTTÖOHJEET:

Versio, sekoitettu tuote:

Sekoitussuhde:

Levitysmenetelmä: Sivellin / Tela

Ohenne (enintään, til.):

45441

3:1 tilavuuden mukaan. Sekoita perustaa ja lisää kovete. Sekoita hyvin. Odota maalin sekoituksen 
jälkeen useita minuutteja, jotta ilmakuplat häviävät.

Älä ohenna.

Käyttöaika: 8 tuntia  20°C/68°F

Kalvonpaksuus, kuiva: 25 mikronia [1 mils]

kalvonpaksuus, märkä: 75 mikronia [3 mils]

BASE (PERUSTA) 45445: CURING AGENT (KOVETE) 95441

Turvallisuus: Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL 
käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön 
aikana.
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-
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PINNAN ESIKÄSITTELY: Esikäsittely: Kokeile teräskaapimella maalin kiinnipysyvyyttä. Jos maalia irtoaa helposti, poista kaikki 
irtonaiset/hauraat kerrokset.  Hio märkähiomapaperilla. Huuhtele pinta makealla vedellä. Anna kuivua
Maalaamaton pinta: Ei voi käyttää maalaamattomilla pinnoilla.

MAALAUSOLOSUHTEET : Pinnan on oltava maalaushetkellä täysin puhdas ja kuiva, ja sen lämpötilan on oltava kastepistettä 
korkeampi kondensaation välttämiseksi. Älä käsittele suorassa auringonvalossa. Suljetuissa tiloissa on 
huolehdittava riittävästä tuuletuksesta maalauksen ja kuivumisen aikana.

EDELTÄVÄ KERROS:

SEURAAVA MAALIKERROS:

Edellinen antifouling.

Hempel’s Silic One Tiecoat 27450

Huomautuksia Ylimaalauaikavälit:
Hempel’s Silic One Tiecoat 27450
Min. 2 tuntia 20°C/68°F; 4 tuntia 10°C/50°F
Maks 4 tuntia 20°C/68°F; 8  tuntia 10°C/50°F

 Hempel's Silic Seal 45441Huom:

Ylimaalaus: Jos ylimaalaukselle määritetty aikaraja ylittyy, puhdista pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio 
pintaa kevyesti ja poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen.
Jos pinta on joutunut kosketuksiin öljyn tai muiden epäpuhtauksien kanssa, poista ne huolellisesti 
soveltuvalla puhdistusaineella, huuhtele pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pintaa kevyesti ja 
poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen.

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.
Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".
Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valvotuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai 
käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.
Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN 
MYYNITIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä 
aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.
Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.

Sekoitus: Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä.

Varastointiolosuhteet: Altistusta ilman ja lämpötilan vaihteluille tulee välttää. Vältä suoraa auringonvaloa. Säilytettävä tiiviisti 
suljettuna. Säilytä lämpötiloissa: 5°C/41°F - 35°C/95°F

JULKAISIJA: HEMPEL A/S 4544150711

TUOTTEEN LEVITTÄMINEN: Maalaus: Levitä 1 kerros tuotetta.  Huomioi, että tuotteella on erittäin alhainen viskositeetti.
Mahdolliset valumat pitää heti tasoittaa siveltimellä.

Saa ainoastaan käyttää Hempel’s Silic One Fouling Release System –järjestelmän kanssa (seuraa Silic 
One maalausohjeita).

SUOSITELTU PUHDISTUSAINE : HEMPEL’S PRE-CLEAN 67602
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