FlexGard Standard – til bruk under vanlige opdrettsforhold
FlexGard Standard er en vannbasert impregnering for oppdrettsnøter. FlexGard
Standard er et klart til bruk produkt som er lett å påføre og det tørker ved at vannet
fordamper fra stoffet, noe som igjen gjør at man ikke trenger spesialutstyr ved
håndtering. Flexgard Standard gir opp til 12 måneders effektiv beskyttelse mot
begroing . Virkningsgraden styres av faktorer som: mengde impregnering brukt,
salinitet ved lokaliteten, vanntemperatur, gjennomstrømming og groesituationen i
vannet rundt lokaliteten. FlexGard Standard er velegnet for impregnering af nøter i
områder med bra opdretts-forhold og lav til normal groevekst. Flexgard Standard
fremmer god fiskehelse ved å holde nøtene rene, gir gode oxygenforhold for fisken samt
fjerner avfall vekk fra merdene. Samtidig reduserer impregnerte nøter drift og
vedlikeholdskostnadene på grunn av mindre begroing.
• Enklere rengjøring av nøter og redusert vedlikehold
• God beskyttelse mot elementene og UV-bestråling
• Motstår vanlig begroing effektivt
• Miljøvennlige da en polymer basert matrix kontrollerer
impregneringens utsivingshastighet
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BRUKERVEILEDNING
FlexGard Standard blir levert i 1041 liters IBC tanker eller på 190 liters fat og er klar til
bruk straks man har rørt godt om i blandingen. I tilfelle brukt på finmasket not, kan det
være tilrådelig å tynne ut det anvendte volumet med opptill 15% vann, avhengig av
typen not. (Fx. 100 L FlexGard Standard + 15 L vann)
BEHANDLING
Nøter bør behandles/ impregneres ved at man senker dem ned i et kar med fortynnet
FlexGard Standard i minimum 20 minutter. Nøter kan også behandles/impregneres
med vakuum så lenge man følger produsentens instruks.
Tørkning
Nøter kan henges opp til tørking eller tørkes på nothjul . Tiden det tar å tørke en not vil
variere etter miljøforholdene, men kan kortes ned ved bruk av varmluft, der dette er
tilgjengelig. God luftsirkulasjon vil også redusere tørketiden på nøtene. Nøtene bør
beskyttes mot regn under behandling og frem til de er ferdig tørket.
Tørketiden skal under normale forhold være avsluttet etter 8 til 12 timer. Når nøtene
er ferdigtørket, vil de gjerne være noe mindre fleksible enn før behandlingen.
Behandlede nøter kan oppbevares på ubestemt tid, før de igjen settes ut i sjø.
Lagring
Flexgard Standard bør lagres i rustfrie stål eller plastkontainere. Aluminium eller
vanlig stålbør ikke brukes som lagringsmedium. Ufortynnet FlexGard Standard lagret
under kjølig og tørre forhold, har en holdbarhet på minst 6 måneder
PRODUKTET MÅ IKKE UTSETTES FOR KULDEGRADER

TEKNINGSK INFORMASJON
Sammensetning:
matrix
Bruksområde:
Egenvekt:
Aktivt stoff:
Viskositet:

Copper dioxide active in a polymeric/hydrocarbon wax
Nylon/Polyester/Dyneema
1.2472 – 1.2475
Dicopper oxide 18% +/- 0,50%
400-800 cps (Brookfield #4 spindle @ 20 rpm)

For svar på spesifikke spørsmål/problemstillinger kontakt oss.
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