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HEMPEL’S PROOF 10
67821

                                                                                               

Beskrivelse: HEMPEL’S PROOF 10 er en fleksibel bitumen-basert tetningsmasse.

Bruksområde: Til tetting av trebåter og fylling av sprekker under vannlinjen.

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale. 

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: Svart/19990
Glans: Halvmatt
Tørrstoff volum, %: 84±1
Flammepunkt: 25 °C
Spesifikk vekt: 1.1 kg/ liter

Overflate tørr: 1 (ca.) time v/20°C 
2 (ca.) timer v/10°C 

Berøring tørr: 3 (ca.) timer v/20°C (Se ANMERKNINGER neste side)
6 (ca.) timer v/10°C (Se ANMERKNINGER neste side)

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale
fabrikasjonstoleranser og hvor angitt,  er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Med patron eller sparkel.
Rengjøring av vektøy: HEMPEL`S THINNER 08080 eller HEMPEL`S THINNER 08230.
Overmalingsintervall min.: 24 timer v/20°C

48 timer v/10°C
Overmalingsintervall maks: Ingen.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt
produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding,
kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann
eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.
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FORBEHANDLING: Vask med HEMPEL`S YACHT CLEANER 67601 etterfulgt av skylling med ferskvann. Før man
påfører HEMPEL`S PROOF 10, må treverk med ru overflate, og spesielt gammelt treverk,
primes først med HEMPEL’S YACHT PRIMER 26030.

PÅFØRINGSBETINGELSER: Overflaten må være helt ren og tørr, og dens temperatur må være over duggpunktet.
Brukes kun på steder hvor påføring og herding kan skje ved temperatur over 5°C. 
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking.

FORBEHANDLING: Ingen eller HEMPEL`S YACHT PRIMER 26030.

ETTERFØLGENDE STRØK: HEMPEL`S YACHT PRIMER 26030.

ANMERKNINGER: Store sprekker: 
Fyll opp med HEMPEL`S PROOF 10 ved hjelp av patron eller sparkel.
Etter 24 timer v/20°C eller 48 timer v/10°C påføres HEMPEL`S YACHT PRIMER 26030 før
man kan påføre bunnstoff.
HEMPEL`S PROOF 10 er ikke resistent mot oljer eller kjemikalier, men er uløselig i vann.
HEMPEL`S PROOF 10 kan misfarge lyse bunnstoffer.

NB: Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

UTGITT: Hempel (Norway) AS - 6782119990

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.  For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til “Forklaringer  til
produktdatabladene” i produktdataboken, “Hempel book”. 
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold.
Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til
HEMPEL’S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre
forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller  direkte og
indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet ken endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.
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