VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
659. REGAFLON
REGAFLON is een anti-frictie additief met een speciale formule, op basis van fluorpolymeer, dat met alle
soorten antifouling van BOERO toegepast kan worden. Indien aan een antifouling toegevoegd, verbeterd het
de prestaties wat betreft de gladheid. Het kan ook maar slechts aan de laatste laag antifouling toegevoegd
worden.
Verpakking

0,375 Lt

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Aspect
Kleur
Viscositeit
Verdunning
Vlampunt
Instructies

thixotrope pasta
Doorzichtig
Tixotropisch
N. 703
25° C
Voor een verpakking van 0,750 l. antifouling: 125 ml.
Voor een verpakking van 2,5 l. antifouling: 375 ml

TOEVOEGINGSMETHODE
Het blik gekozen antifouling openen en deze zorgvuldig doorroeren totdat het product homogeen is. De
hierboven aangegeven hoeveelheid additief, al roerend met de hand of met een mechanische roermachine,
langzaam aan de antifouling toevoegen. Indien nodig, de antifouling in deze fase verdunnen met
verdunningsmiddel 703, door rekening ermee te houden dat ook REGAFLON de antifouling al verdunt. De
antifouling overeenkomstig de betreffende applicatiegegevens en de "onderhoudsinstructies" van het
vaartuig aanbrengen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
De Presidentiële Decreten 303 en 547 handhaven. Ieder contact van het product met de huid
vermijden. Het product in een goed geventileerde omgeving handelen; gesloten ruimtes van
ventilator, afzuig- en afvoersysteem voorzien. Tijdens het aanbrengen geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen (marker, handschoenen, veiligheidsbril, enz.) dragen.
AANTEKENINGEN
Bovenstaande informatie is afgegeven op grond van laboratorium tests en praktische ervaring.
Desondanks kan Boero Bartolomeo S.p.A. alleen de kwaliteit van het product garanderen, daar
het product meestal niet onder controle van de fabrikant gebruikt wordt. De fabrikant behoudt
voor zich het recht de in dit veiligheidsinformatieblad gegeven informatie te wijzigen. Leest u
de "ALGEMENE AANBEVELINGEN" voor meer aantekeningen en verwijst u naar de
legenda van het veiligheidsinformatieblad voor de referentienormen. Voor toelichtingen,
bijwerkingen of meer informatie kunt u rechtstreeks contact met Boero Bartolomeo opnemen.
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