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Actueel WG van het middel SCIROCCO NL, 15027 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als aangroeiwerende verf op schepen in zout en zoet
water.
De dosering en algemene richtlijnen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten
worden aangehouden.
Dit middel mag uitsluitend worden aangebracht en verwijderd op daar toe
aangewezen locaties in jachthavens, professionele scheepswerven en droogdokken
met de juiste vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer ter voorkoming van
vervuiling van bodem, grondwater en oppervlakte water en lucht.
Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
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. In geval van vragen over het juiste gebruik wordt aanbevolen
om contact opnemen met de fabrikant.
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 en/of rolborstel. Indien noodzakelijk kan de verf 3-5% verdund
worden (30 tot 50 ml thinner per 1 L SCIROCCO NL) met thinner no. 6470 (100% solvent nafta).
Breng 2 lagen aan van ieder 100 µm natte laagdikte onverdunde verf (0,1 L per m² per laag).
Houd een droogtijd aan van minimaal 8 uur tussen de lagen (zie ook de aanwijzingen van de
fabrikant met betrekking tot de minimaal en/of maximaal aan te houden droogtijden en de
periode tussen het schilderen en het te water laten).
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