OVERDRIVE FLOURECENT RACE ORANGE
OBSERVERA: Seaboost Race Orange är ett system som 3 produkter bildar. Som Primer använder du Seaboost 2K epoksi primer i vit kulör. På
Primern målar du Overdrive Race Orange och till sist transparent Overdrive.
FAS 1
Måla 2-6 skikt Seaboost White 2K epoxy Primeri. Hur många skikt du behöver beror på hur båten används (fritid eller professionellt bruk/båten
sjösatt året om), och vilken grad av skydd mot fukt och korrosion du önskar. Race Orange behöver den vita primern under för att färgen skall synas.
Därtill ger primern en god vidhäftning till underliggande material.
FAS 2
Måla 1-2 lager Seaboost Overdrive Race Orangea (80-100 g/skikt), så att du får en jämn Orange färg.
FAS 3
Då du målar båtbotten målar du till sist på ett skikt transparent Seaboost Overdrive, för att få bästa möjliga antifouling egenskaper på ytan.
BRUKSANVISNING
Följ noggrant dom säkerhetsinstruktioner och bruksanvisningar som följer med förpackningarna till färgerna. Seaboost 2K epoxy Primer kan målas
på glasfiber/gelcoat/aluminium/järn/stål -ytor och på Overdrive samt 2K epoxy ytor. Även rostfritt stål har målats med goda resultat.
Det är viktigt att du planerar arbetet väl och speciellt timingen för övermålning med olika färgskikt, för att du skall kunna måla hela systemet utan
onödigt arbete med mellanslipning, torktider och tilläggs färgskikt.
OBS! Du bör följa instruktioner och se till att omständigheterna för arbetet är uppfyllda, för att få vidhäftning mellan dom olika skikten du målar.
Temperatur och omständigheter
Temperaturen skall vara mellan +12 °C och +35 °C, och den relativa fuktigheten i luften mellan 45-85%.
Observera att den angivna temperaturen gäller ytan som målas, färgen och lufttemperaturen. Ytan måste därtill vara torr. Det är viktigt att
temperaturen inte sjunker under +9 °C under de första fem dagarna färgen härdar.
Låt Overdrive härda minst 5 dagar (+20 ° C) och 14 dagar (+12 ° C), före du sjösätter båten. Observera att det tar betydligt längre för ytan att bli
genomgående hård. Säkerställ därför alltid att ytan tål den logistik som behövs före du sjösätter båten, och att den är tillräckligt hård före du
utsätter den för mekanisk påfrestning som borstar/skrapor/trycktvätt.
Målarbete
Använd lösningsmedelsbeständiga verktyg då du målar. Vi rekommenderar en filtrulle med kort ludd (högst 5 mm). Du kan även använda flockade
eller oflockade skumgummirullar då du ser till att du applicerar tillräckligt med färg. Dessa ger en jämnare struktur än filt, men observera att dessa
ej tål lösningsmedel och reservera i så fall tillräckligt med rullar för arbetet. Målredskap kan rengöras och Overdrive kan förtunnas för sprutmålning
med Seaboost 10037 Thinner.
Observera: Använd Seaboost 2K epoxi White Primer för garanterad kompatibilitet och vidhäftning. Overdrive kan målas på Seaboost Primer inom
24 h vid normala förhållanden (+12 till +30 C°/ aldrig i direkt solljus). Trots detta får du alltid bästa och säkrast vidhäftning när du målar Overdrive
inom några timmar på en klibbig/mjuk Seaboost Primer yta. Observera även att ojämnheter i den vita primerytan syns igenom den delvis
transparenta Race Orange ytan. Kulören på Race Orange förstärks då den härdar.
Viktigt: Overdrive (Race Orange och transparent) målas alltid vått-på-vått ovanpå en klibbig Overdrive yta. Tidsramen för målning vått-på-vått är 2-4
timmar. Efter detta bildas ett skikt som förhindrar vidhäftningen av påkommande skikt. Undvik en situation när övermålningstiden (Overdrive eller
Primer) överskrids för att inte behöva vänta tills ytan är torr och slipa i onödan. Reservera av denna orsak tillräckligt med färg för att utföra arbetet.
Blanda den mängd du behöver av Overdrive Race Orange och Hybrid härdare i förhållande 10: 1 (vikt) just före du påbörjar mälningen. En
förpackning med Overdrive Race Orange (770 g) täcker ca 7,7 m2 i ett skikt. Observera att blandningsförhållande avviker från transparent
Overdrive.
Overdrive Race Orange förvaras torrt i en temperatur mellan +3 °C och +30 °C. Oöppnade förpackningar kan användas inom 3 år efter produktions
datum, som du hittar på förpackningen.
VIKTIGT: Bekanta dig med säkerhetsöverskrifterna som är tryckta på förpackningen och notera att Overdrive är halt då du hanterar båten på
land.

