OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS
Braillestraat 14, 2652 XV Berkel en Rodenrijs. Tel. 010-4156655

Productinformatieblad
Unicoat EP
Omschrijving:

Unicoat EP is een makkelijk verwerkbare coating op basis van bitumen.

Eigenschappen:

•
•
•
•
•
•

Toepassing:

Toe te passen op het onderwater gedeelte van (vracht) schepen, pleziervaartuigen,
woonboten. Tevens uitermate geschikt voor sluisdeuren, damwanden, steigerpalen, of
andere objecten die continu of geregeld met water in contact staan.

Kleuren:

Zwart

Applicatie:

kwast, roller of airless-spuit

Verdunning:

Terpentine (white spirit), bij spuitapplicatie wasbenzine.

Verbruik:

10 - 14 m per liter (afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode).

Verwerkingstemp.
0
( C):

+5 tot +30

RV maximaal (%):

85

Droging:

• Stofdroog na (uur):
• Overschilderbaar na (uur):

Vaste stof (vol. %):

51

Roestwerend.
Gemakkelijk in gebruik.
Uitstekende hechting op bijna alle metalen en oude teer en bitumenlagen.
Vrij van TBT en koper.
Zoet en zoutwater bestendig.
Zuur en base bestendig.

2

3

Dichtheid (kg/dm )

0,922

Glansgraad GU:

Glanzend

Viscositeit:

240 sec. DIN CUP 4 bij 20 C.

0

4
8

0

Vlampunt ( C):

> 38

Aanbevolen laagdikte
(µm per laag):

80 nat
40 droog

Systeemopbouw:

Nieuw werk:
1. Ontvetten.
2. Eventueel ontroesten en walshuid verwijderen.
3. Schuren met korrel 80 - 120.
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4. 2 x behandelen met Unicoat EP

Bestaand werk:
1. Alle loszittende en ondeugdelijke verflagen verwijderen.
2. Ontvetten.
3. Ontroesten.
4. Geheel schuren met korrel 80 - 120 en stofvrij maken
5. 2 x behandelen met Unicoat EP
Verpakking:

zie www.metropa-rotterdam.nl

Houdbaarheid:

Minimaal 36 maanden

Veiligheid:

Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).

Uitgifte/wijzigingsdatum:

26-03-2008
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Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw
gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele
schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze
beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen
aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Metropa Rotterdam BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

