
Tipik
urun bilgisi

Netwax T4 Anti-bite

Renk,
kuru film

Kirmizi

Aciklama
Netwax T4 Anti-bite urunu deniz cipurasi ve morina bali-
gi uretiminde kullanilan aglarin curumesini onleyici
antifouling etkiye sahip cok ozel bir urundur. (Patentlidir)
Urun ozel bilesenlere ek olarak ag uzerindeki kurtcuklari 
azaltan bakir oksit de icermektedir.

Netwax T4 Anti-bite, Netwax NI serisindeki urunlerle ve 
Notpolish NP urunleriyle karistirilabilir.

Faydalari
• Ag uzerindeki kurtcuklari azaltir.
• Tekrar surulurken bile kolay kullanilir.
• Yumusak yuzeyler icin duz ve homojen film saglar.
• Hicbir ozel muamele veya havalandirmaya

ihtiyac duymadan kapali alanda uygulanabilir.
• Aglar uygulama sonrasi stoklanabilir.
• Aglar yumusak ve esnek kalir.
• Hortum ile su tutarak yosunlar kolayca temizlenebilir.

Ozellikler
Netwax T4 Anti-bite deki  bakir  oksit  toz yapmaz bu
nedenle cevreye 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
Netwax T4 Anti-bite uygulanmadan once aglar mumkun
oldukca temiz olmalidir. Temizleme icin NetKem in urunu
Notvask tavsiye edilir. Notvast su yosunlarini ve diger
pislikleri ortadan kaldirir. Eger mumkunse aglar icin temizle-
me ag yikama makinesinde yapilmalidir.

Kullanmadan once iyice karistirin.  Netwax T4 Anti-bite
temiz aglar uzerinde kullanilmalidir. Aglara en az
20 dakika uygulanmalidir. Sonrasinda kurumasi icin asilma-
lidir. Kuruma suresi ortama bagli olarak yaklasik 8 saat-
tir.

Onemli :
Eger aglara daha once uygulama yapilmamissa mem-
nun edici sonucu garantiye almak icin test uygulamasi
yapilmalidir. Kucuk bir test bolumun hizli kurutulmasinda
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.

Flashpoint
°C

As delivered: None
Dry film: >200

pH-degeri

Yaklasik. 7 (notr)

Gorunum

Kirmizi emulsiyon
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