
DESCRIEREA PRODUSULUI

Boatguard EU este o vopsea antivegetativă pentru nave, concepută special pentru a oferi o bună protecţ ie antivegetativă în mediile cu depuneri moderate până 
la reduse. 

* Protecţ ie antivegetativă de durată, pentru un întreg sezon 

* Se poate aplica cu până la 3 luni înainte de lansare 

* Formulată special pentru utilizarea în ape dulci şi salmastre, având totodată o performanţă bună şi în ape sărate

 
INFORMAŢII DESPRE PRODUS

Culoare YBB810-Dover White, YBB811-Blue, YBB812-Red, YBB813-Black, YBB814-Navy

Finisare Mat

Gravitaţ ie specifică 1.69

Concentraţ ie pigmentară 
volumică

60%

Durată de valabilitate tipică 2 ani

Compuşi organici volatili (aşa 

cum este furnizat)

351 g/l

Dimensiune unitate 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l 

Notă: Nu toate mărimile de ambalaj sunt disponibile în toate ţările. Pentru informaţ ii suplimentare, adresaţ i-vă 
reprezentanţei tehnice locale.

 
INFORMAŢII REFERITOARE LA USCARE/APLICAREA PESTE STRATURILE EXISTENTE

Uscare

  5°C (41°F)  15°C (59°F)  23°C (73°F)  35°C (95°F) 

 

Uscată la atingere 1 ore 45 minute 30 minute 20 minute

Imersiune 24 ore 10 ore 4 ore 4 ore

 

 Notă: Duratele maxime de imersiune sunt următoarele: 5-15° C - 3 luni; 23° C - 2 luni; 35° C - 1 lună

Aplicare peste straturile existente

Temperatura Substratului

  5°C (41°F)  15°C (59°F)  23°C (73°F)  35°C (95°F) 

Aplicare peste straturile existente 

realizată de către 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

 
Boatguard EU 16 ore extins 10 ore extins 6 ore extins 4 ore extins

 
APLICARE ŞI UTILIZARE

Pregătire SUPRAFAŢĂ ACOPERITĂ ANTERIOR CU VOPSEA ANTIVEGETATIVĂ :  

În stare bună Clătiţ i cu apă curată şi lăsaţ i să se usuce. Dacă vopseaua antivegetativă veche este incompatibilă sau nu

este cunoscută, realizaţ i etanşarea cu Primocon.  

În stare necorespunzătoare  Utilizaţ i Interstrip pentru a îndepărta orice urmă de vopsea antivegetativă.  

AMORSARE  Întreaga pregătire pentru substraturile simple este acoperită de etichetele pentru amorsa corespunzătoare. 

PRS (PLASTIC RANFORSAT CU FIBRĂ DIN STICLĂ) SIMPLU Gelshield 200 pentru protecţ ie anti-osmoză, sau 

Primocon.  

OŢEL/FIER Interprotect sau Primocon.  

PLUMB Interprotect sau Primocon.  

LEMN Interprotect sau Primocon.

Sfaturi Amestecare  Agitaţ i bine înainte de utilizare. 
Diluare Diluarea nu este recomandată. 

Curăţitor YTA085 Thinners No.3 

Controlul ventilării şi al umidităţii Asiguraţ i o ventilare corespunzătoare în timpul utilizării. 

Pulverizare fără aer Presiune: 176-210 bari. Dimensiune vârf: 2180. APLICAREA PRIN PULVERIZARE - DOAR PENTRU 

APLICATORI PROFESIONIŞTI. 

Altele  Pentru aplicarea sprayului Airmix - Presiune: 2,5 bari. Dimensiune vârf: 20-113. Culoarea adevărată va apărea 

după imersiune. 

Câteva aspecte importante Pentru a preveni deteriorarea prematură, asiguraţ i aplicarea unei cantităţi corecte de vopsea, utilizând acoperirea drept 
ghid.  

Temperatura produsului trebuie să fie de minimum 5° C şi de maximum 35° C.  
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Temperatura produsului trebuie să fie de minimum 5° C şi de maximum 35° C.  
Temperatura ambiantă trebuie să fie de minimum 5° C şi de maximum 35° C.  
Temperatura substratului trebuie să fie cu cel puţ in 1° C deasupra punctului de rouă, iar temperatura maximă a 

substratului trebuie să fie de 35° C.

Compatibilitate/substraturi PRS, lemn, oţel/fier, plumb. Vopseaua nu este corespunzătoare pentru a fi aplicată peste substraturi din aluminiu/aliaj 

sau pe suprafeţe pulverizate cu zinc. Poate fi aplicată direct peste cele mai multe tipuri de vopsele antivegetative, cu 

condiţ ia ca acestea să se afle într-o stare bună Vopseaua nu este compatibilă cu sistemele VC 17m. Contactaţ i-vă 
reprezentantul local International Coatings Ltd. pentru a obţ ine mai multe informaţ ii.

Număr de straturi Pensula/Rola: Aplicaţ i 2 straturi per sezon pe carenă. Sunt necesare 3 straturi pentru marginile frontală şi posterioară, 

pentru linia de plutire, cârmă şi chilă. Acest aspect este important în vederea obţ inerii unor performanţe maxime. 

Spray: 2 straturi.

Acoperire (Aspecte teoretice) - 10 m²/l per strat cu pensula/rola, 5 m²/l prin pulverizare  

(Aspecte practice) - 9 m²/l per strat cu pensula/rola, 3 m²/l prin pulverizare 

DFT recomandat per strat 60 microni în stare uscată per strat cu pensula/rola, 120 microni în stare uscată by spray

WFT recomandat per strat 100 microni în stare umedă per strat cu pensula/rola, 200 microni în stare umedă by spray

Metode de aplicare Pulverizare fără aer, Pensula, Rola

 
INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI SIGURANŢĂ

Depozitare INFORMAŢII GENERALE: 

Expunerea la aer şi temperaturi extreme trebuie evitată. Pentru ca perioada de valabilitate a Boatguard EU să fie 

respectată, asiguraţ i-vă că, între utilizări, containerul este bine închis, iar temperatura este cuprinsă între 5° C şi 35° C. A 
se feri de lumina directă a soarelui. 

TRANSPORT:  

Boatguard EU trebuie păstrată în containere închise ermetic pe durata transportului şi depozitării.

Siguranţă ASPECTE GENERALE:   

Conţ ine substanţe biocide. Vopselele antivegetative trebuie şlefuite doar când sunt umede. Vopselele antivegetative 
vechi nu trebuie şlefuite când sunt uscate şi nici nu trebuie să fie calcinate. Citiţ i secţ iunea de pe etichetă referitoare la 

siguranţă pentru a obţ ine informaţ ii cu privire la sănătate şi siguranţă . Aceste informaţ ii sunt disponibile şi prin apelarea 

liniei telefonice pentru asistenţă tehnică. 

ELIMINARE LA DEŞEURI:  

Nu aruncaţ i cutiile metalice şi nu vărsaţ i vopseaua în cursuri de apă. Utilizaţ i facilităţile pe care le aveţ i la dispoziţ ie. Este 

recomandat să lăsaţ i vopselele să se întărească înainte de a le arunca.  
Cantităţile rămase de Boatguard EU nu pot fi eliminate la deşeuri utilizându-se ruta de deşeuri municipală şi nu pot fi 

aruncate fără permis. Eliminarea acestor cantităţi reziduale se va realiza după consultările cu autorităţile. 

NOTE IMPORTANTE Informaţiile prezentate în această fişă nu sunt menite a fi exhaustive. Orice persoană care utilizează produsul fără a 

solicita în prealabil informaţii în scris cu privire la potrivirea produsului pentru scopul intenţionat face acest lucru 
pe propriul risc, iar noi nu ne putem asuma responsabilitatea pentru performanţele produsului sau pentru orice 
pierdere sau daună (altele decât decesul sau vătămările corporale rezultate din neglijenţă) care decurg dintr-o astfel 
de utilizare. Informaţiile conţinute în prezenta fişă pot suferi modificări din timp în timp, în funcţie de experienţă şi 

de politica noastră de dezvoltare continuă a produselor.
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