Bunnstoff
Micron® Extra EU
Premium selvpolerende bunnstoff som gir beskyttelse NY
i 2 sesonger selv i områder med hard begroing
Micron Extra EU er et meget sterkt bunnstoff som gir meget god beskyttelse mot groe i områder med
meget vanskelige begroingsforhold. Micron Extra EU er et premium, flersesongs copolymer bunnstoff
som gir beskyttelse i 2 sesonger ved en behandling (3-4 strøk). Spesielt formulert med Biolux®
Teknologien for et kontrollert utslipp av biocider som gir Micron Extra EU en ekstra beskyttelse
mot slim og gress sammeliknet med andre tradisjonelle kobberbasert bunnstoffer.

Fordeler

Egenskaper
n

High Performance

n

Opp til 2 års beskyttelse mot begroing selv i områder med mye
groe. Sammeliknet med Micron Extra, gir Micron Extra EU også
en bedre beskyttelse mot groe i varme farvann

n

Aktiv polering sikrer at det hele tiden er et friskt lag med
bunnstoff som blir eksponert i vannet

n

Poleringen sørger for en ren, glatt overflate som minsker
friksjonen og draget. Skrogets bevegelser gjennom vannet
polerer vekk “dødt” bunnstoff og hinderer oppbygging av
tykke lag. Dette reduserer forbehandling før evt. nytt bunnstoff
skal påføres, noe som sparer tid og penger

n

Multi sesongs levetid (3-4 strøk)

n

Enkelt ved opptak og sjøsetting- kun en lett vask ved opptak,
og sjøsetting neste sesong, uten å "stoffe" sparer tid og penger

n

Biolux Technology

n

Kontrollert utslipp av bicider gir en konstant beskyttelse
mot groe. Inneholder også biocid boostere som hjelper
mot begroing av slim og gress

n

Lang overmaling/sjøsettingstid – kan påføres 12 månder
før sjøsetting

n

Fleksibel i arbeid, bunnstoffet kan påføres når man vil uten å
måtte påføre det rett før sjøsetting

n

Mange farger (Off White, Rød, Blå, Marineblå, Svart)

n

Fargene klarner etter sjøsetting i alle typer vann

n

Kommer i 750ml og 2.5ltr. embalasje**

n

Gjør det lettere å velge rett embalasje og minsker avfalls
mengden

n

Godkjent for fremtiden

n

Formulert for å oppfylle de krav som måtte komme for
bunnstoff i fremtiden og vil dermed være tilgjengelig lenge

Produkt data
Produktkode og farge

Off White (YBB600), Rød (YBB601), Blå (YBB602), Marineblå (YBB603), Svart (YBB604)

Rengjøring/Tynner*

Tynner No. 3

Antall strøk

1-2 for en sesong, 3-4 for 2 sesonger

Påføringsmetode

Kost/Rulle

Embalasje

750ml, 2.5ltr

* Tynning er ikke anbefalt. For rengjøring av verktøy etc. bruk anbefalt tynner.
** Ikke alle farger er tilgjengelig i alle embalasje størrelser.

Teknisk info: 47030909 Åpen 08:00 – 16:00, mandag – fredag

Micron® Extra EU

Systemer og Kompabilitet
n

Micron Extra EU er kompatibel med glassfiber, tre, stål/jern og bly.

n

Må IKKE påføres aluminium/lettmetall eller overflater som er behandlet med zink.

n

Micron Extra EU kan påføres over de fleste typer bunnstoff sett at de er i god stand.
Ukjent type bunnstoff bør fjernes med Interstrip eller forsegles med Primocon.

Typiske spesifikasjoner
Glassfiber

Stål/jern/bly
Primer (1 strøk)
Primocon
@ 120µm WFT (40µm DFT)

Overflate Primer
(1 strøk)
Primocon
(1 strøk tynnet 10-15%
med Tynner No.3)

Bunnstoff
(1-2 strøk for 1 sesong,
3-4 strøk for 2 sesonger)
Micron Extra EU
@ 100µm WFT (50µm DFT)

Primer (5 strøk)
Primocon
@ 120µm WFT (40µm DFT)

Bunnstoff
(1-2 strøk for 1 sesong,
3-4 strøk for 2 sesonger)
Micron Extra EU
@ 100µm WFT (50µm DFT)

Farger

Dover White

FØR SJØSETTING

Red

Blue

Navy

Black

ETTER SJØSETTING

Av trykktekniske årsaker kan ikke produsenten holdes ansvarlig for mindre fargeavik

Bruk bunnstoff sikkert. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Se Micron Extra EU datablad for mer informasjon.
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Viktig informasjon
Den informasjon som er gitt i denne publikasjon er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en henvendelse til oss om produktets anvendbarhet til spesifike gjøremål så brukes det på egen risiko, og vi tar ikke ansvar for resultat
eller skade som skyldes produktet. Informasjone i denne publikasjon oppdateres kontinuerlig basert på senest tilgjengelig infomasjon fra våre erfaringer, tester og utvikling.
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