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Trilux 33 : 
Vopsea vegetativă 
Vopsea antivegetativă fără cositor 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI   
Trilux 33 : este o vopsea antivegetativă fără cositor special formulată cu Tehnologia Biolux, pentru a conferi o protecție antivegetativă eficientă în toate tipurile de 
apă. Formula cu finisare lentă este adecvată utilizării pe ambarcațiunile din aluminiu, ambarcațiuni de viteză și ambarcațiuni cu motoare în afara bordului și 
orice substrat unde se cer culori intense sau vopsea antivegetativă alb intens.  

 
INFORMAȚII DESPRE PRODUS   
Culoare YBA060-albastru, YBA062-roșu, YBA063-negru, YBA068-alb 
Finisaj Mat 
Greutate specifică 1.6 
Volum solide 52% 
Durată tipică de viață la raft 24 luni 
VOC (așa cum a fost livrat) 390 g/lt 
Unitate de măsură 3.8 lt (1 galon SU), 11.4 lt (3 galoane SU – doar negru) 

 

 
INFORMAȚII DESPRE VOPSIRE / ACOPERIRE ÎN STRATURI SUCCESIVE   

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

 
 
Uscare imediată [ISO]  

8 h  
4 h  

3 h  
2 h 

Imersiune 36 h 24 h 12 h 10 h 
 

Notă: Timpul maxim de imersiune este de 1 lună. Dacă se depășește timpul maxim de imersiune, se spală cu apă la presiune mare sau 
se șlefuiește cu hârtie de granulație 180- 240, anterior imersiunii.  

Acoperire în straturi successive 
Temperatura de substrat 

 
 
 

Trilux 33: 24 h ext 16 h ext 6 h ext 4 h ext 

 
APLICARE ȘI UTILIZARE   
Pregătire CONSTRUCȚIE NOUĂ Depinde de procedurile șantierului, consultați reprezentantul tehnic International.  

RECONDIȚIONARE MAJORĂ Primul strat de Trilux 33: trebuie mereu aplicat peste un sistem recomandat de grund 
anticoroziv. Suprafața de grunduit trebuie să fie uscată și curățată de orice agenți de contaminare (ulei, vaselină, sare, etc) 
și acoperită succesiv cu Trilux 33: în cadrul intervalului de acoperire succesivă din specificația grundului.  
SISTEME DE REPARAȚII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRI APROBATE Degresați suprafața. Curătați întreaga zonă prin spălare sub 
presiune controlată (3000 psi./211 bar). Reparați zonele corodate cu sistemul recomandat de grund anticoroziv 
(Primocon sau Intertuf 203). 

Metodă Asigurați-vă că zona este curată și uscată. Aplicați Trilux 33: prin pulverizare fără aerosoli în cadrul intervalelor de 
acoperire succesivă menționate în specificația grundului. Aplicați un strat suplimentar în zonele cu uzură mare, cum ar fi 
filele de gurnă, balamalele cârmei, angrenajul etravei și orice margine de avansare. Notă: Timpul maxim de imersiune 
este 1 lună. Dacă acoperirea se lasă pentru mai mult de 1 lună, suprafața ar trebui spălată cu apă curată la presiune mare sau 
șelfuită ud folosind hârtie de granulație 180-240 anerior imersiunii.  

Indicii Diluant Diluant nr.3 
Subțiere Subțierea nu este recomandată. Subțiați maximum 10%.  
Agent de curățare Diluant nr.3 
Pulverizare fără aerosoli Presiune: 176-210 bar. Dimnesiunea vârfului: 2180. 
Altele Aveți grijă să aplicați întreaga cantitate de vopsea calculată, chiar dacă lucrul acesta înseamnă aplicarea unui strat 
suplimentar. Pentru obținerea performanței este important să aplicați grosimea corectă.  

Unele aspect importante                Dacă Trilux 33: este expus pentru orice perioadă de timp, ex: pe durata iernii, trebuie spălat cu apă curată la presiune mare 
înainte de imersiune. Temperatura produsului ar trebui să fie de minimum 5°C/41°F și maximum 35°C/95°F. Temperatura 
ambientală ar trebui să fie de minimum 10°C/50°F și maximum 35°C/95°F. Temperatura de substrat ar trebui să fie 
3°C/5°F peste punctual de condens și maximum 35°C/95°F. 

Compatibilitate/Substraturi Se poate aplica peste Superyacht 800 și 900 vopseluri antivegetative din toată lumea și majoritatea componentelor din  
 

 
 
 
 

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră local sau să vizitați http://www.yachtpaint.com.  

Toate mărcile înregistrate menționate în aeastă publicație sunt proprietatea sau sub licența grupului de firme AkzoNobel. © AkzoNobel 2014. 
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Trilux 33 : 
Vopsea vegetativă 
Vopsea antivegetativă fără cositor 

cositor. Pentru mai multe detalii despre compatibilitate consultați reprezentanții tehnici International. Grunduiți cu antivegetativ 
Primocon, Intertuf JVA202 sau Interprotect. 

Număr de straturi 2 prin pulverizare, 3-4 cu pensula/rola 
Acoperire  (Practică) - 3.75 m²/lt prin pulverizare, 9.00 m²/lt cu pensula/rola 
DFT recomandat 104 microni uscat 
WFT recomandat 200 microni ud 
Metode de aplicare Pulverizare fără aerosoli, pensulă, rolă 

 

 
TRANSPORTARE, DEPOZITARE ȚI INFORMAȚII DE SECURITATE   
Depozitare INFORMAȚII GENERALE: 

Expunerea la aer și temperaturi extreme ar trebui evitată. Pentru a se întruni întreaga viață la raft a Trilux 33 ar trebui 
să vă asigurați că între utilizări, recipentul este bine închis și temperatura se află între 5°C/41°F și 35°C/95°F. Nu  lăsați 
produsul în lumina directă a soarelui. 
TRANSPORTARE: 
Trilux 33 : ar trebui păstrat în recipiente bine închise pe durata transportării și depozitării. 

Securitate GENERALITĂȚI: 
Antivegetativele trebuie sablate doar cât sunt ude. Niciodată să nu sablați antivegetative uscate sau să le dați foc celor vechi. 
Citiți secțiunea cu etichete de securitate pentru informații cu privire la sănătatea și securitatea muncii, de asemenea disponibile 
în cadrul Liniei noastre de Ajutor Tehnic.  
EVACUARE: 
Nu aruncați cutiile sau nu vărsați vopseaua în cursurile de apă; folosiți facilitățile puse la dispoziție. Cel mai bine este să lăsați 
vopseaua să se întărească înainte de a o evacua.  
Resturile de Trilux 33 nu pot fi evacuate în rețeaua de canalizare a municipalității sau aruncate fără permis. Evacuarea 
resturilor trebuie pregătită prin consultarea autorităților. 

NOTE IMPORTANTE Informațiile oferite în această fișă nu sunt menite a fi complete. Orice persoană care folosește produsul fără a face mai 
întâi investigații scrise cu privire la caracterul său adecvat scopului în care urmează a fi utilizat, o face pe propriul său 
risc iar noi nu putem accepta nicio răspundere cu privire la performanța produsului, vreo pierdere sau deteriorare (alta 
decât decesul sau  leziuni corporale ce rezultă din neglijență) asociate unei astfel de întrebuințări. Informațiile cuprinse 
în această fișă pot fi modificate din când în când ținând cont de experiența și politica noastră de a dezvlota permanent 
produsele.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră local sau să vizitați http://www.yachtpaint.com.  

Toate mărcile înregistrate menționate în aeastă publicație sunt proprietatea sau sub licența grupului de firme AkzoNobel. © AkzoNobel 2014. 
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