Bottenfärg
VC®17m
Snabbtorkande bottenfärg med låg friktion
VC 17m är en effektiv bottenfärg med fluoromikrotillsats för minimal friktion och maximal fart och effekt.
Den unika tunnfilmsteknologin ger en superslät, hal och glatt yta utan slipning och den snabba torktiden ger
möjlighet för snabb sjösättning. VC 17m är det perfekta alternativet för både tävlingsseglare, snabba motorbåtar
och familjeseglare. VC 17m är tillåten för båtar >200kg från Trelleborg till norska gränsen. Den kan målas på de
flesta typer av material, däremot är den inte lämplig för aluminium eller förzinkade ytor. Eftersom VC 17m är en
tunnfilmsfärg så byggs det inte upp några tjocka lager av gammal färg.

Egenskaper

Fördelar

n

Tunnfilmsfärg

n

Bygger inte upp gamla overksamma lager av färg som måste
skrapas bort

n

Superslät yta med låg friktion

n

Mindre motstånd i vattnet

n

Snabbtorkande

n

Kan sjösättas redan efter 20 minuter

n

Lättapplicerad

n

Snabb- och lättapplicerad med rulle

Produkt data
Produktkod och kulör

Blå YBA602, Grafit YBA662

Förtunning*

VC General Thinner

Antal skikt

2-3 skikt per säsong

Praktisk sträckförmåga

11m²/Lt

Appliceringsmetod

Rulle

Förpackningsstorlek

750ml, 2lit

Normal lagringstid

2 år

* Under normala omständigheter rekommenderas inte iblandning av förtunning. Om detta krävs och för rengöring av verktyg, kan specificerad förtunning användas.

Målningssystem och kompabilitet
n

VC 17m kan användas på gelcoat, trä, stål och bly.

n

Den får inte målas på aluminium, lättmetall eller zinksprutade ytor.

n

VC 17m kan målas på de flesta hårda typer av bottenfärger efter slipning under förutsättning att de är i bra skick.
Okända och polerande bottenfärger tas bort.

VC®17m

Förbehandling och målningssystem

Lämpligt målningssystem

Tidigare bottenmålad yta

Gelcoat

– Hård i gott skick: Våtslipa, tvätta med färskvatten och låt
torka.
– Polerande/mjuk/okänd eller i dåligt skick: Avlägsnas med
Interstrip.

Grundfärg
(3-5 skikt)
VC® Tar2

Målning
Påför 2 skikt varje säsong med en korthårig rulle.

Bottenfärg
(2-3 skikt)
VC®17m

Färger

Blå

Grafit

FÖRE SJÖSÄTTNING

EFTER SJÖSÄTTNING

För kulöravvikelser, som av trycktekniska skäl kan förekomma, ansvarar vi ej.

Använd bottenfärger på ett säkert sätt. Läs alltid och följ de anvisningar som finns på etikett och i broschyrmaterial.
Ytterligare information finns på produktens datablad. För ytterligare information, kontakta International Färg AB.
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Viktig information
Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en förfrågan till oss över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet, eller ev skada som
åsamkas av produkten. Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.

SEPTEMBER 11

Mer information hittar du på vår hemsida – yachtpaint.com

