
 
MERKNAD: Informasjonen i dette datablad er gitt med basis i vår kunnskap som er ervervet gjennom laboratorium 
utprøving og praktisk erfaring. Da produktet ofte brukes under forhold utenfor vår kontroll, kan vi imidlertid ikke garantere 
annet en kvaliteten på produktet. Vi forbeholder oss retten til å forandre de tekniske opplysningene uten varsel. 
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PRODUKTBESKRIVELSE: 
En-komponent tiksotropisk bitumen produkt klaget for 
beskyttelse av drikkevannstanker og -rør av stål eller 
betong. Kan også brukes i andre sammenhenger hvor 
en lukt- og smaksfri malingsfilm er påkrevet. 
 
NWC tilfredsstiller kravene til den britiske 
drikkevannsstandarden BS6920:1990. Produktet er 
også godkjente av det britiske Water Research Council 
for bruk på overflater som kommer i kontakt med 
drikkevann.  
 
NWC er også en utmerket generell korrosjonsbeskytter 
selv i maritime og industrielle miljø. Service temperatur 
–20° C til +60° C (neddykket). –20° Service 
temperatur C til +80° C (tørt). 
 
BRUKSOMRÅDE: 
Alle overflater av stål eller betong som er i direkte 
kontakt med drikkevann. I tillegg er produktet velegnet 
for bruk på Stålkonstruksjoner som tanker, 
rørledninger, containere osv. 
 
TEKNISKE  DATA: 
Farge: Svart 
Tørrstoffandel av volum 54% 
Spesifikk vekt (g/cm3): 1.16 
Glans: Halvblank 
Vannbestandighet: Svært god 
Kjemikaliebestandighet: Mindre god 
Mekanisk slitestyrke: God 
Konsistens: Viskositeten er svært avhengig 

av temperaturen. Når 
produktets temperatur faller 
under +10° blir det svært 
tyktflytende.  

Spredningsevne: 2,1 m2/ltr ved  250 µm TFT 
 
PÅFØRINGSDATA: 
Påføringsmetoder: Høytrykkssprøyte, pensel eller 

rull. Rull skal IKKE brukes på 
første strøk. 

Tynner: Porøse overflater bør grunnes 
med et strøk NWC som er 
fortynnet med ca 10% white 
spirit.  

Rengjøringsmiddel: White spirit 
 
VEILEDENDE DATA FOR HØYTRYKKSSPRØYTING: 

 

Pumpe 44:1 
Dyse: 0.020” - 0.030” 
Vinkel: 65-80°, eller som passer 

arbeidet 
Sprøyteavstand: 20-30 cm 
 
 
 
 
 
 

 
FORBEHANDLING: 
Fjern rust, kjemisk forurensing, støv og skitt med 
håndverktøy eller høytrykksspyling. Fjern fett og olje 
med white spirit. 
 
Det er ekstremt viktig å fjerne salt og klorider fra 
overflaten. Bruk en standard høytrykksspyler (150-200 
bar) og vask grundig med ferskvann både før og etter 
den mekaniske forbehandlingen.  
 
FORHOLD UNDER PÅFØRING: 
Minimum produkt temperatur 
ved sprøyting:   +15° C 
Tillatt lufttemperatur:   +5° C to  + 40° C 
Overflatetemperaturen må være minimum +5° C og 
minst 3° C over duggpunkt. 
 
 
TØRKETIDER: 
Berøringstørr: 30 minutter ved 20° C 

Overmalbar: 4 timer ved  20° C 
 
MERKNAD: 
Når NWC brukes på drikkevannsanlegg skal følgende 
gjøres før anlegget tas i bruk: 
 
1. Gjenværende løsemiddeldamp fjernes ved 

tilstrekkelig ventilering.  
 
2. Alle behandlede flater skylles grundig med rent 

vann. 
 
 
LAGRING OG BEHANDLING: 
LAGRING:   Lagres tørt. 
BEHANDLING:  Rør godt om før bruk. 
EMBALLASJE- 
STØRRELSE:  20 liter eller 200 liter 
FLAMMEPUNKT:  Minimum 32°C. 
HOLDBARHET: Minimum 1 år i uåpnede 

beholdere som lagres ved 
normal temperatur.  

 
HELSE, MILJØ- OG SIKKERHET: 
Et HMS-sikkerhetsdatablad er tilgjengelig for 
produktene på forespørsel. 
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som 
er anvist på emballasjen. 
 
SALG OG TEKNISK SERVICE 
Jak. J. Alveberg AS, Postboks 67, 1332 ØSTERÅS 
Telefon: 67 87 08 88, Telefaks: 67 14 51 95 
E-post: firmapost@alveberg.no 
Internett: www.alveberg.no 
 


