
Tipik
urun bilgisi

Netwax NI Gold

Renk,
kuru film

Kirmizi

Flashpoint
°C

As delivered: None
Dry film: Above 200

pH-degeri

7 (notr)

Gorunum

Kirmizi emulsiyon

Aciklama

Netwax NI Gold balik aglari icin kolay temizlenebilen, 
buyumeyi azaltan ve kurumayi onleyen yuksek etkili bir
antifouling boyadir.

Faydalari

• Yeniden kullaniminda da uygulamasi kolaydir.
• Cogunlukla kaygan yuzeylerde olmak uzere, homojen

ve puruzsuz bir film (zar) birakir
• Karisik halde asili aglarin kurumasini saglar.
• Aglar uygulama sonrasi stoklanabilir.
• Aglar yumusak ve esnek kalir.
• Temiz sudan gecirildiginde (su yosunu

ve deniz otlari)  kolay temizlenir.
• Hicbir ozel muamele veya havalandirmaya

ihtiyac duymadan kapali alanda uygulanabilir.

Ozellikler

Bakir oksit toz yapmaz ve bu nedenle çevreye zarari
yoktur.

Su ilaci seyreltmek icin kullanilir. Nemli aglarda da
kullanilabilmektedir. Fakat en iyi sonuc kuru aglar
uzerinde elde edilir.

Aglarin cok uzun zaman boyunca kullanildigi balik cift-
liklerinde direncli su yosunlari aglarda ureyebilir. Bu gibi
durumlarda, belirli kosullarda (isi, isik ve sicaklik) su yo-
sunu uremesi onemli derecede artar. Boyle durumlarda
aglarin ilac ile korunabilmesi mumkun degildir.

Kullanim ve Uygulama

Urun uygulanmadan once aglar mumkun oldugunca
temiz olmalidir. Temizleme icin NetKem AS' nin Notvask
urunu tavsiye edilir. Notvask pislikleri kaldirdigi gibi
su yosunlarini onlemeyede yardimci olur. Eger mumkun-
se temizleme ag yikama makinesinde yapilmalidir.

Iyice karistirin.Temiz aglara su katilmadan kullanilmali-
dir. Aglar en az 20 dakika Nexwax NI Gold icinde tutulma-
li ve sonrasinda iyice kurutulmalidir. Kuruma suresi
ortama bagli olarak yaklasik 8 saattir.

Onemli :
Eger aglara daha once uygulama yapilmamissa mem-
nun edici sonucu garantiye almak icin test uygula-
masi yapilmalidir. Kucuk bir test bolumun hizli kurutul-
masinda sac kurutucu yardimci olabilir. (40 °C asmayin).
Testin bilinmeyen aglara uygulanmasi tavsiye edilir.

Tekrar kullanilmadan once aglar tamamen kuru olmalidir.

Boyanmis aglar sadece acik denizlerde kullanilmalidir.

Havuz ve tanklarda kullanilmasi uygulanmis aglarda
bakir toplanabileceginden tavsiye edilmez.

Teslim edilen urun +4 °C sicakligin altinda acilma-
malidir. Bu sicakligin altinda muhafaza edilmemeli
ve kullanilmamalidir.

Urun aciklamasi
Netwax NI Gold
Balik aglari icin antifouling
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