
PRODUKTBESKRIVELSE

Barnacle Remover gjør det lett å fjerne rur og skjell på drev, propell, båtbunner og bøyer. 

* Påføring med sprøyte 

* Skjellvekst spyles eller skrapes forsiktig bort 

* Vil ikke skade nærliggende flater 

* Løser mindre korrosjonsangrep på aluminium og bronse. 

PRODUKTINFORMASJON

Farge YMB892

Densitet 1.06

Tørrstoffinnhold 22% 

VOC 0 g/lt 

Embalasje størrelse 500 ml 

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

Tørketider

 

Overmaling

Underlagets temperatur

  5°C (41°F) 10°C (50°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F) 

Overmalt med Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks 

 

BRUKSANVISNING

Forbehandling For best resultat, skrap bort største delen av rur og skjellvekst før Barnacle Remover sprøytes på. 

Metode Sprøyt Barnacle Remover over den resterende ruren og la produktet virke et par minutter. Spyl med vann, eventuelt 

skrap forsiktig bort restene av skjell. Gjent ved behov. Skyll med ferskvann. 

Tips Blande Ristes godt før bruk. 

Viktig informasjon Barnacle Remover inneholder saltsyre. Les etiketten nøye og følg Helse og Sikkerhetsinformasjonen. Fjern 

sprøytemunnstykket og spyl igjennom med vann etter bruk. Forsegl beholderen med orginalkorken. Produktets temeratur 

bør være minimum 5°C og maximum 35°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør 

være minst 5°C og maks 35°C. 

Kompabilitet/Underlag Kan brukes på alle materialer. 

Påføringsmetoder Sprøyting

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring GENERELL INFORMASJON

Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temeraturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Barnacle 

Remover må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys.  

TRANSPORTINFORMASJON

Barnacle Remover bør transporteres og lagres under sikre og lukkete forhold. 

Sikkerhet GENERELT

Barnacle Remover innholder saltsyre. Bruk egnet åndredrettsvern. (kombinasjonsfilter, gassfilter B og støvfilter P3) Bruk 

alltid hansker, vernebriller og kjeledress. 

Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

DEPONERING

Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen 

herde opp før den kastes.Rester av Barnacle Remover kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. 

Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om 

produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for 

eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). 

Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfarenhet, tester og 

utvikling. 

Barnacle Remover
Båtpleie
Løser rur og skjell
 

 

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.
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