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Teknisk datablad

Aqualine Spray

Produktbeskrivelse

Dette er en aerosol antifouling spraymaling som beskytter aggregat, lett-metalldeler og andre områder under 
vannlinjen. Dette er et premium selvpolerende bunnstoff basert på et unikt bindemiddelsystem, som gir 
kontrollert frigjøring av biocider.

Farger
grå, sort

Bruksområde

Produktet kan brukes for lange serviceperioder opp til 12 måneder som en del av et komplett malings system.
Begroingsbeskyttelsens varighet vil avhenge av vanntemperatur, lokale begroingsforhold og båtens brukstid.
Skal brukes på aggregat, flaps, propeller og lett-metalldeler under vannlinjen. Leveres i en sprayboks for enkel 
påføring.
Produktet er egnet for påføring av både profesjonelle og forbrukere.
Annet

1Approved

Produktdata

Egenskap Test/Standard Beskrivelse

Tørrstoff pr volum

De angitte data er typiske for fabrikkproduserte produkter. Små variasjoner kan forekomme avhengig av farge.

35ISO 3233 ± 2 %

Filmtykkelse pr. strøk

Tørrfilmtykkelse

Våtfilmtykkelse

Teoretisk spredeevne

Typisk anbefalt spesifikasjons range

15

45

14

30

85

7

µm

µm

m²/l

-

-

-

Forbehandlingsoversikt

Forbehandling

For å sikre varig vedheft til påfølgende produkt skal alle overflater være rene, tørre og fri for smuss.

Overflater med fett, olje eller annen forurensning vaskes med anbefalt Jotun Yachting vaskemiddel.
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Underlag Minimum Anbefalt

Nytt heft-strøk eller nytt bunnstoff:
Fjern alle forurensninger som kan 
påvirke vedheften. Overskridelse av 
maksimal overmalingsintervall vil 
kreve rengjøring / sliping og / eller 
påføring av flere strøk, avhengig av 
tilstanden.

Gammelt bunnstoff:
Fjernes ved grundig høytrykksvasking.

Krakelerte, flakede eller "sandwich" 
systemer:
Komplett fjerning av gammelt system.

Malte overflater Nytt heft-strøk eller nytt bunnstoff:
Fjern alle forurensninger som kan 
påvirke vedheften. Overskridelse av 
maksimal overmalingsintervall vil 
kreve rengjøring / sliping og / eller 
påføring av flere strøk, avhengig av 
tilstanden.

Gammelt bunnstoff:
Fjernes ved grundig høytrykksvasking.

Krakelerte, flakede eller "sandwich" 
systemer:
Komplett fjerning av gammelt system.

Forbehandling

En-komponent

Produktblanding

Tynner/løsemiddel

Tynner: Jotun Thinner No. 7 Thinner No. 7/

Tørke og Herdetid

Overflatetørr / Berøringstørr
Håndteringstørr

30 min
3 h

Underlagstemperatur 23 °C

Tørket/herdet for neddykking 3 h

Overmalingsintervall, minimum 20 min

Relativ luftfuktighet (RH) 50

Tørket/herdet for neddykking: Minimumstid før malingen kan bli permanent nedsenket i sjøvann.

Tørketiden vil øke med økt filmtykkelse. Overflaten må være tørr og fri for forurensinger, før overmaling finner 
sted. Bør settes på vannet innen 9 måneder etter påføring. Båten bør være godt tildekket eller lagres innendørs 
hvis den ikke settes på vannet kort tid etter påføring.
Gitte data må kun bli betraktet som veiledende. Den faktiske tørketiden og tiden før overmaling kan være 
kortere eller lengre, avhengig av den omgivende temperatur, filmtykkelse, ventilasjon, luftfuktighet,
underliggende malingssystem, kravet til rask håndtering og mekanisk styrke etc.

Overmalingsintervall, minimum: Den anbefalt korteste tid før neste strøk kan påføres.

Overflatetørr: Tilstanden av tørking når lett trykk med en finger ikke etterlater et avtrykk eller at malingen føles 
klebrig.

Håndteringstørr: Minimumstid før det malte objektet kan håndteres uten å skape fysiske skader.
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Emballasje

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme 
pga lokale bestemmelser.

Spannstørrelse

(liter)

Aqualine Spray 0.4 0.4

Lagring 

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god 
ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med 
forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

24Aqualine Spray måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet,
etter dette skal produktet kontrolleres.

Unngå å lagre boksen i direkte sollys og temperaturer over 50 °C.

Volum

(liter)

Helse og sikkerhet
Ta hensyn til det som er anvist på emballasjen. Brukes under godt ventilerte forhold. Pust ikke inn sprøytetåke.
Unngå hudkontakt. Søl på huden vaskes straks med egnet rensemiddel, såpe og vann. Skyll øynene med rikelig 
med vann og kontakt lege umiddelbart.

Fargeavvik 
Når relevant; produkter som primært er ment som primere eller bunnstoff kan ha små fargevariasjoner fra 
batch til batch. Slike produkter kan blekne og kritte når de utsettes for sollys og forvitring.

Ansvarsbegrensning

Forholdsregler ved påføring
Produktet er egnet for påføring av både profesjonelle og forbrukere. Påførere og operatører skal være opplært,
erfarne og ha evne og utstyr til å blande/røre, samt påføre malingene korrekt og i henhold til Jotuns tekniske 
dokumentasjon. Påførere og operatører skal bruke egnet personlig verneutstyr ved bruk av dette produktet.
Disse retningslinjer er gitt ut fra dagens kunnskap om produktet.
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Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske 
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold 
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre 
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte 
data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot 
deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United 
Kingdom) versjonen være gjeldende.
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