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WG/GA voor professioneel gebruik
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als aangroeiwerende verf op pleziervaartuigen.
Dit middel mag uitsluitend worden aangebracht en verwijderd op daar toe aangewezen locaties in
professionele scheepswerven en droogdokken met de juiste toestemmingen in het kader van de Wet
milieubeheer / Omgevingswet ter voorkoming van vervuiling van bodem, grondwater ,
oppervlaktewater en lucht.
Onbeschermde personen dienen niet aanwezig te zijn in de ruimten waar de behandeling plaatsvindt.
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Deze verf vermindert de aangroei van micro- en macro-organismen op pleziervaartuigen en is werkzaam
in wateren met lage fouling druk zoals in Europese wateren. Het verkrijgen van een goed resultaat met
deze aangroeiwerende verf is van vele factoren afhankelijk. Gebruikers dienen zich te houden aan de
door de fabrikant geleverde informatie en/of applicatievoorschriften.
Algemene richtlijnen
Voor gebruik goed roeren.
De ondergrond moet droog zijn en vrij van aangroei en andere verontreinigingen. Alle
voorbehandelingen en verfapplicaties, in het bijzonder wanneer meer dan één laag wordt aangebracht,
moeten worden uitgevoerd volgens de door de fabrikant verstrekte instructies.
Aanbrengen met kwast, rolborstel of geschikte spuitapparatuur voor airless spuiten.
Toepassing met behulp van een airless sprayer:
Aanbrengen met geschikte spuitapparatuur voor airless spuiten.
Airless Spray Pressure: 176-201 bar. Tip Size: 2180 1500psi
Behandel 5 m² per liter product.
1 laag aanbrengen met 90 micron droge laagdikte.
Toepassing met behulp van een kwast of roller:
Dit wordt uitsluitend aanbevolen voor kleine oppervlakken.
Behandel 10 m² per liter product.
Breng 1 of 2 lagen aan met ieder 45 micron droge laagdikte.

Droogtijden voor de behandeling met Micron LZ
Oppervlakte
5ºC
15ºC
temperatuur
Kleefvrij na
1 uur
45 mins
Aanbrengen 2e
16 uur of langer
10 uur of langer
laag na
Te water laten na
24 uur
12 uur
Maximale tijd voor te water laten bij 5-35ºC: 6 maanden

23ºC

35ºC

30 mins
6 uur of langer

20 mins
4 uur of langer

8 uur

6 uur

