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WENCON ®

Wencon UW Coating - nat oppervlak

Wencon UW Coating is een twee-componenten vloeibare coat-
ing voor gebruik onder water of  onder natte omstandigheden. De 
Wencon is uitermate geschikt voor reparatie van ballast- en koellei-
dingen, in combinatie met Wencon Reinforcement Tape. Uitermate 
geschikt voor reparaties welke door hoge luchtvochtigheid, uit-
gevoerd moeten worden onder natte omstandigheden. 
Na uitharding zorgt de Wencon UW Coating  voor een glad, niet-
poreus oppervlak, welke resistent is tegen bi-metaal corrosie, lichte 
chemische aantasting, corrosie en erosie, en ook inslag.
Wencon UW Coating bevat geen oplosmiddelen.
Typische toepassingen zijn het coaten van oppervlakken, die 
wederom opgebouwd zijn met Wencon UW Cream, en coatings 
voor onder water – zoals andere onder water delen van schepen 
en/of  structuren, tanks, pijpen, flenzen. Voorbeelden van repara-
ties onder extreme condities: Op locatie repareren van zeewaterfil-
terhuizen, geen mogelijkheid om te werken op een droog opper-
vlak, coaten van beschadigde verf  op de scheepshuid onder water.
Wencon UW Coating is een twee-laags systeem en wordt daarom 
geleverd in twee verschillende kleuren, oranje en bruin.
Wencon UW Coating moet boven water gemengd worden in 1:2 
bij volume, en kan onder water aangebracht worden met een spatel, 
kwast of  roller.

De uitstekende coating voor applicaties onder water 
of  natte omstandigheden.

- Sterke hechting op alle oppervlakten
- Uitharding onder water en op natte oppervlakten
- Efficiënt 2-laags coating systeem
- Groot dekkingsvolume
- Volledig machinaal bewerkbaar

Product nummers:    IMPA nr.    ISSA nr. 
Nr. 1035 Wencon UW Coating orange, 0,5kg     812336 75.553.92

Nr. 1036 Wencon UW Coating brown, 0,5kg     N/A           N/A 
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Omschrijving
Twee-componenten oplosmiddelvrije coating, voor 
bescherming tegen corrosie,  bi-metaal corrosie, 
erosie, en ook inslag. De coating kan onder water 
worden aangebracht.

Oppervlaktebehandeling
Wanneer de Wencon UW Coating aangebracht 
wordt op de Wencon UW Cream, dient het te 
worden aangebracht als de laag UW Cream nog 
kleverig is.

Bij gebruik op een oud metalen ondergrond onder 
water, moet de ondergrond schoon zijn van loszit-
tende verf, aangroei, etc. Mechanisch schoonmaken 
zal voldoen, maar beter is hydro- jetting.

Mengverhouding
Mengverhouding 1:2. Meng tot dat een egale kleur 
ontstaat. Het mengen moet boven water plaatsvin-
den. Na het mengen, kan het product in het water 
meegenomen worden.

Aanbrengen
Wencon UW Coating kan aangebracht worden met 
een spatel, kwast of  roller. Bij lage temperatuur, 
gebruik een kwast met korte haren. Bij hoge tem-
peraturen, gebruik een kwast met lange haren. De 
eerste keer met de kwast of  roller moet boven water 
gebeuren.

Het aanbrengen van de tweede laag
Wencon UW Coating is een 2-laags systeem.Elke 
volgende laag hangt af  van de temperatuur. De 
tweede laag dient te worden aangebracht als de 
eerste laag nog kleverig is. Deze tijd varieert van 2-6 
uur.

Verwerkingstijd
25-35 minuten bij 20°C afhankelijk van de ge-
mengde hoeveelheid en temperatuur.

Uithardingstijd
Uitharden duurt 10-18 uur bij 20°C, maar alleen 
als de temperatuur het toelaat om uit te harden. 
Uitharding vereist een minimale temperatuur van 
15°C, maar 17-23°C of  hoger is beter. Wanneer het 

product blootgesteld wordt aan chemicaliën, moet 
men het uit laten harden voor 7 dagen.

Uitharding verkorten met behulp
van infrarood licht
Dit product is getest en bruikbaar bevonden 
voor uitharding met behulp van infrarood licht. 
Uitharding met behulp van infrarood licht kan de 
uithardingstijd significant verkorten. Resultaat kan 
verschillen afhankelijk van de situatie en gebruikte 
uitrusting.

Machinaal bewerken
Na uitharden kan het product machinaal  bewerkt 
net als metaal.

Technische gegevens
Hardheid Shore D:79 (DIN 53505) 
Elasticiteit: 37,5 N/mm2 (DIN 53454) 
Dichtheid 
Elasticiteit 3117 N/mm2 (DIN 53545) 
Rcrack: 133 N/mm2 (DIN 53454)

Specifiek volume
535 cm3 cm per kilogram

Temperatuurbestendigheid
Corrosie:      60°C 
Lichte belasting: 100°C 
Vulmiddel:    160°C

Chemische resistentie
Na uitharding is Wencon UW Coating bestand tegen 
olie, water, zeewater, de meeste verdunde zuren en 
een groot aantal oplosmiddelen. 

Dekking
Ongeveer 2 m2 per kg. per coating

Houdbaarheidsdatum
@ 20°C: 3 jaar

Voorzorgsmaatregelen
Lees hiervoor de aanwijzingen op de verpakking of  
raadpleeg de veiligheidsbladen.
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