
AquaNet North Sea er en meget god vannbasert, groehindrende
impregnering for notposer til havbruksnæringen.

AquaNet er resultat av 30 års erfaring, utvikling og testing
i tett samarbeid med næringen. Produktserien er utviklet spesielt for å sikre
god starteffekt av virkemiddel og groehindrende langtidseffekt.

North Sea har 3 styrkegrader [Standard – High – Ultra] – og er skreddersydd 
til oppdrettsforholdene i Norge og i Nordsjøen.

Uavhengig av dine groeutfordringer og ditt notregime, har vi et produkt som 
passer til din lokalitet og driftsform.

AquaNet North Sea

Groehindrende impregnering for notposer

  

• Vannbasert
• Spesielt tilpasset forholdene i og ved Nordsjøen
• Aktiveres raskt i sjø
• Lang virketid
• Lett å håndtere
• Et resultat av 30 års erfaring

- rene nøter

std. high ultra



Groehindrende impregnering for notposer
AquaNet North Sea er en meget god vannbasert, groehindrende impregnering for notposer til
havbruksnæringen. Den er spesielt utviklet for det marine miljøet i Norge og Nordsjøen, og leveres 
i 3 styrkevarianter (standard – high – ultra), tilpasset ulike groeforhold.

Påføring og tørking:
AquaNet North Sea er enkel å påføre både nye og brukte notposer. Det er viktig at brukte notposer er
rengjorte og tørre før påføring av AquaNet North Sea.

Påføring gjøres fortrinnsvis hos notprodusenter og servicestasjoner med spesialutviklede påførings- /
tørkeanlegg.

Da AquaNet North Sea er vannbasert må ikke behandlet not utsettes for vann eller fuktighet før 
den er helt tørr.

Lagring og transport:
Notposer som er påført AquaNet North Sea anbefales lagret og transportert beskyttet for regn og sollys, 
og i henhold til notleverandørens brukerhåndbok.

Bruk:
Ferdigbehandlet not settes i sjø i henhold til notleverandørens brukerhåndbok. Vi anbefaler at impregnert 
not håndteres på en forsiktig måte for å unngå skade/ slitasje på impregneringen.
Det kreves ingen beskyttende tiltak i forhold til personer som er i kontakt med not behandlet med AquaNet
North Sea. Generelt anbefales bruk av hansker. Straks etter utsett i sjø vil virkestoff gi en groehindrende
effekt, og avhengig av groe- og driftsforhold vil denne ha en god langtidsvirkning. I tillegg til groehindrende
effekt, vil AquaNet North Sea også beskytte notlinet mot UV stråler og mekanisk slitasje.

Notvasking:
Notposer som er behandlet med AquaNet North Sea leveres til notvaskeanlegg som har godkjent
renseanlegg. Rester av virkestoff samles opp og anbefales om mulig levert til gjenbruk.
Ved vasking i sjø (under bruk), anbefaler vi at det utvises forsiktighet ved bruk av spylesystem - eller annen
mekanisk vasking. Spyling (avhengig av frekvens og trykk) vil forstyrre og potensielt fjerne impregneringen
på noten, noe som eventuelt vil påvirke videre groehindrende og beskyttende effekt.

FoU i fokus

Visste du at..?

NetCoating er en miljøvennlig,
slitesterk behandling av 
notposer,  spesialutviklet
for deg som ikke ønsker å bruke 
aktivt virkestoff.

• Vannbasert
• Inneholder ikke biocider
• Spesialutviklet for spyleregime
• Beskytter mot UV-stråler
• Forlenger notens liv
• Lett å håndtere

Anleggsbildet på side 1 utlånt av Ocea

Internasjonal markeds-
leder i mer enn 30 år

Denne arten har evne til 
å regenerere seg.
Fjæreblomst/hydroide 
som er blitt kappet ved 
høytrykksvask vil gro stilk 
og hode tilbake på 5 til 10 
dager. Spyling er derfor ikke 
forebyggende, men mer for 
vedlikehold når arten først 
har etablert seg på not.

Vil du vite mer om hva 
som skjer på nøtene dine? 
Kontakt oss for et eksemplar 
av Den Lille Groeboken.

Std. High Ultra

Biocid Kopperoksid (Cu2O) Kopperoksid (Cu2O) Kopperoksid (Cu2O)
Farge Rød Rød Rød
Tynner / Rengjøringsmiddel Vann Vann Vann
Påføringsmetode Dypping eller vakuum-

impregnator
Dypping eller vakuum-
impregnator

Dypping eller vakuum-
impregnator

Bruksområde Nytt og brukt notlin i 
polyamid / polyester

Nytt og brukt notlin i 
polyamid / polyester

Nytt og brukt notlin i
polyamid / polyester

- rene nøter Les mer www.steen-hansen.no

std. high ultra

Driver du et rent 
spyleregime?


