FlexPrime -

vannbasert grunning for nøter

FLEXPRIME er en voksemulsjon polymerbasert grunning for oppdrettsnøter, som er produsert av
syntetiske og naturlige fibre. Benyttes som grunning før påføring av Flexgard impregnering.
Reduserer forbruket av impregneringsmengde betraktelig, samtidig som den viser gode resultater
ved bruk i utfordrende miljøer.

•

Forsegler fibrene i noten, slik at antibegroingsmiddelet forblir på notoverflaten, samt
reduserer forbruket av impregneringsmengden og opprettholder effekten.

•

Smører fibrene i noten og derigjennom sikrer optimal notstyrke.

•

Gjør vasking av nøter raskere og enklere

•

Reduserer mengde impregnering med opp til 25%
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Brukerveiledning
FlexPrime blir levert som et konsentrat i 1041 liters IBC tanker eller på 190 liters fat.
FlexPrime må tynnes ut før bruk. Mengde tilsatt fortynning varierer med hvilken type not
og under hvilke forhold man opererer. Størrelsen av maskene er den viktigste faktor ved
mengde fortynning . Små notmasker krever størst mengde fortynning. Generell mengde
fortynning av det anvendte volumet vil variere fra 40% med fortynning for beskyttelsesnøter
som har store masker, til opp mot 100% utblanding for småmaskede nøter. Den anbefalte
vektøkningen på noten med bruk av grunning er på mellom 14 og 18 prosent.
Behandling:

Ved påføring av FlexPrime bør noten være relativ ren og helt tørr. FlexPrime bør påføres
noten ved at man senker den ned i et kar med fortynnet FlexPrime i 20 til 40minutter. Ta noten ut
av grunningen etter påføring, men heng noten slik at overskudd renner tilbake i karet.
Når nøtene er helt tørre er de klar til å bli impregnert med FlexGard.
TØRKING: 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 impregneres med FlexGard.
LAGRING: FlexGard bør lagres i rustfrie stål eller plastkontainere. Aluminium eller vanlig stål
bør ikke brukes som lagringsmedium. Ufortynnet FlexPrime lagret under kjølig og tørre forhold, har
en holdbarhet på minst 6 måneder
PRODUKTET MÅ IKKE UTSETTES FOR KULDEGRADER
Teknisk informasjon
Sammensetning:

Vinyl/wax emulsion

Bruksområde:

Nylon

Egenvekt:

1.000 – 1.050

Tørrstoff:

37.00% +/- .50%

Viskositet:

200 – 500 cps

Kontakt oss gjerne for råd og veiledning ved spørsmål rundt bruken av dette produktet
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