TECHNISCH BLAD
626. SCIROCCO NL
Aangroeiwerende ,onoplosbare verf en vrij van organische tinverbindingen, op basis van
koperoxyduul. Het betreft een verbeterde en gemoderniseerde formule in vergelijking met het
traditionele systeem. Doorgaans toegepast op werkboten verstrekt het een goed aangroeiwerend
vermogen en is zowel voor zoet als voor zout water geschikt. Voor het verkrijgen van goede
prestaties gedurende het gehele seizoen moeten 2 lagen product aangebracht worden.
Niet geschikt voor aluminium rompen.
Verpakking

0,75 - 2,5 - 5- 15 L

CHEMISCH-FYSISCHE GEGEVENS(bij 20°C)
Eigenschap

Mat

Kleur

Black.201 – RedDutch.176 – Dark Blue.118 – Light blue.111
Off Wit .001 – Red 193

Vaste stof gehalte
Dichtheid
Vlampunt
Viscositeit
VOS

50 ± 2 %
1,73 ÷ 1,77 g/cm³
36°C
5.000 ÷ 9.000 cP
427 gr/L

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Verdunner/ Oplosmiddel reiniging
werktuigen
703.000 (max. 3 %)

Standaard applicatiegebied
50- 70µm
Aanbevolen
60 µm
Standaard applicatiegebied
100 - 140 µm
Droge verffilmdikte per laag
Aanbevolen
120 µm
Theoretische dekking bij aangeduide dikte Applicatiegebiedbij
8,3
m2/l
aanbevolen dikte
Aanbevolen primers
Delta 3000 - Defender - Mistral Fondo
Droge verffilmdikte per laag

VOORBEREIDING VAN DE OPPERVLAKKEN
Als de tijden verstreken zijn waarna een nieuwe laag aangebracht kan worden, het
oppervlak wassen met zoetwater onder druk,alle olie-en vestsporen verwijderen, laten
drogen, schuren, vervolgens met schone, droge lucht erop blazen en opnieuw een
laatste laag primer aanbrengen. 2 lagen SCIROCCO NL op elkaar aanbrengen, of op
aangroeiwerende verf van hetzelfde type, op voorwaarde dat dit intact en goed
gehecht is. Op oude lagen aangroeiwerende verf van een ander of onbekend type
moet een laag Mistral Fondo aangebracht worden (Niet geschikt voor aluminium
rompen).
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TECHNISCH BLAD
626. SCIROCCO NL
DROOGTIJDEN
Temperatuur °C
Nieuwe laag na
Tewaterlating na
Volledige vernetting na

10
Min
Max
18 h
N.L.
48 h
30 d.
7 dagen

15
Min
Max
12 h
N.L.
36 h
30 d.
7 dagen

20
Min
Max
8h
N.L.
30 h
30 d.
7 dagen

30
Min
Max
4h
N.L.
24 h
30 d.
7 dagen

VOORWAARDEN VOOR HET AANBRENGEN
Om condensvorming te voorkomen moet de temperatuur van de onderlaag minstens 3°C hoger
zijn dan het dauwpunt. Tijdens het aanbrengen en de periode van netvorming mag de
omgevingstemperatuur niet lager dan 10°C en niet hoger dan 30°C zijn en mag de minimum
temperatuur van de onderlaag niet lager zijn dan 5°C omdat het proces van netvorming bij lagere
temperaturen aanzienlijk vertraagd wordt.
Er wordt in ieder geval afgeraden de verf aan te brengen wanneer de relatieve vochtigheid hoger
is dan 80%. Het is belangrijk de hygro-thermische parameters in de nabijheid van het te
behandelen oppervlak te meten. Zorg voor adequate ventilatie wanneer de verf in gesloten
ruimtes aangebracht wordt.

VEILIGHEIDSVOORCHRIFTEN
Houdt u aan de Nederlandse veiligheidvoorsschritten wet DPR 303 en 547 . Vermijd
bijvoorbeeld elk contact van het product met de huid. Werk in goed geventileerde
ruimtenen gebruik afzuigkappen, ventilatoren en luchtafvoersystemen als in gesloten
ruimtes gewerkt wordt.Gebruik tijdens het aanbrengen adequate beschermmiddelen
(masker, handschoenen, bril, enz.). Lees vóór het gebruik de delen 7-8 van het
veiligheidsinformatieblad.
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TECHNISCH BLAD
626. SCIROCCO NL
OPMERKINGEN
INSTRUCTIES VOOR HET VEILIG WEGGOOIEN VAN HET BIOCIDEPRODUCT EN DE
VERPAKKING
Lege verpakkingen die biocideproducten bevat hebben: de lege verpakkingen
weggooien in overeenstemming met de eisen van de wet inzake het weggooien van
dit type afval, door het bijvoorbeeld naar een recyclingcentrum te brengen.
Verpakkingen die het niet gebruikte biocideproduct bevatten: het niet gebruikte
product weggooien in overeenstemming met de eisen van de wet inzake het
weggooien van dit type afval, door het bijvoorbeeld naar een recyclingcentrum te
brengen. Het recyclen van de verpakkingen zal in dit geval verboden zijn.
Niet in het riool en in waterlopen lozen.
Lege verpakkingen en verpakkingen die het biocideproduct nog bevatten: de
verpakking moet als gevaarlijk afval verwerkt worden op volledige
verantwoordelijkheid van de eigenaar van het afval.
Niet in het riool en in waterlopen lozen.
Het blik van het product mag niet in de open lucht gelaten worden en moet bewaard
worden bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C. Niet blootstellen aan de zon.Het
aangebrachte product mag niet in aanraking komen met water en chemische
producten of blootgesteld worden aan mechanische spanningen voordat de
netvorming geheel plaatsgevonden heeft. De diktes van de vochtige verffilm hebben
betrekking op het niet verdunde product. Deze waarde zal groter worden als het
product verdund wordt. De hiervoor vermelde informatie is het resultaat van accurate
laboratoriumtesten en praktijkervaringen. Omdat het product echter voornamelijk
buiten de controle van de fabrikant gebruikt wordt, kan Boero Bartolomeo S.p.A. niet
de kwaliteit ervan garanderen. De informatie die op dit blad staat, kan onderhevig zijn
aan herzieningen van het Bedrijf.Extra opmerkingen worden vermeld bij de “algemene
aanbevelingen”. Raadpleeg voor dereferentienormen de legenda van de “technische
bladen”. Voor opheldering, bijwerkingen of meer informatie wordt aangeraden
rechtstreeks contact op te nemen met Boero Bartolomeo.
De huidige editie annuleert en vervangt alle vorige edities.
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