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Tegen corrosie / roestvorming.
Het gebruik van Le Tonkinois in maritiem bereik.

Hoe vaak schepen of installaties , die aan zout water zijn blootgesteld , behandeld moeten worden , hangt in
sterke mate af van de kwaliteit van de lak.
Hier biedt Le Tonkinois zowel voor een duurzame alsook een weerstandvaste deklaag aan voor hout
alsmede een werkzame bescherming tegen corrosie voor metaal.
De eigenschappen -- * slijtvast * stootvast * elasticiteit * geen toxicologisch berwaar --worden ,

door een uitstekende beschermende werking tegen roest door zout water en zilte lucht , aangevuld.

In maritiem bereik is het erg belangrijk dichte porievrije laklagen aan te brengen om het indringen van
zoutwater of zilte lucht te verhinderen.

Met één enkele laklasg , ook al is deze nog zo zotwuldig asngebrucht , ksn men geen volledig
porievriie deklaag verkriisen. De parien lbluasies , die door minieme lucht- of stof deelties ont-
stasn , ksn men met het blate oog nauweliiks of helemaal niet herkennen.
Daarom wordt voor het gebruik van Le Tonkinois in maritiem bereik danook aanbevolen :

* minstens 4 tot 5 laklagen op metaal
x minstens 8 tot l0 laklagen op hout.

Dit geldt voor materialen , die permanent met water in kontah zijn.

Als de eerste laag volledig is uitgehard , dwz. na ca.24 uur, wordt de tweede laag net zo dun en gelijkmatig
aangebracht.De vorige laag mag in geen geval sterk geschuurd worden , opdat het oppervlak niet
beschadigd wordt en een complete verbinding van de laklagen onderling kan plaatsvinden.

Het is niet aan te bevelen dikke laklagen aan te brengen om eventueel een laklaag uit te sparen . De
absoluut beste oppervlaktebescherming bereikt men alleen als de opbouw bestaat uit meerdere dunne " Le
Tonkinois "-lagen. ( ca. 50 pm dik )
Het spreekt vanzelf dat men zowel met kwast als met spuitpistool kan lakken, waarbij de juiste viscositeit
om met pistool te werk te gaan ingesteld kan worden door middel van toevoegen van White Spirit .

De uitstekende eigenschappen van Le Tonkinois hebben daartoe geleid . dat deze lak door de franse marine
wordt gebruikt en door hen ten zeerste wordt aanbevolen.


