
NetCoating PLUS er en miljøvennlig, slitesterk notbeskyttelse for deg som 
planlegger å benytte spyling i sjø for å fjerne begroing.

NetCoating PLUS er produktet for dem som ønsker å holde nøtene rene 
gjennom spyling i sjø og uten bruk av anti-groe middel.
 
NetCoating PLUS tar vare på noten. Den gir notlinet en svært god beskyttelse 
mot UV – stråler, mekanisk slitasje eller spyleskader og forlenger levetiden 
betraktelig. 

NetCoating PLUS er HMS – vennlig og inneholder ikke biocider eller løsemidler.

Vi har produktene du trenger, uavhengig av lokalitet eller driftsform.

NetCoating - for deg som spyler

    

• Spesialutviklet for spyleregime 
• Vannbasert 
• Inneholder ikke biocider
• Forlenger notens liv 
• Beskytter mot UV-stråler 
• Gjør noten lett å håndtere
• ASC - tilpasset 

- rene nøter
.

Beskyttende coating for notposer

P L U S

NetCoating® PLUS 
er en miljøvennlig 
notbeskyttelse anbefalt 
til bruk i økologisk 
havbruk og inneholder 
ikke løsemidler eller 
biocider.
 

Les mer www.steen-hansen.no
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Visste du at..?
Hydroiden er en av de mest 
problematiske groeartene i 
norsk Havbruksnæring. 

Arten opptrer hovedsakelig fra 
midtsommers og langt utover 
høsten. NetCoating PLUS 
motvirker en av hydroidens 
viktigste overlevelsesstrategier 
ved å gjøre det vanskelig å 
infiltrere notlinet og bruke det 
som grobunn.

Beskyttende coating for notposer

P L U S

Prøv også:

std. high ultra

Bruddstyrke

Styrketap UV

Synkehastighet

Ubehandlet not NetCoating® PLUS

2%

38%

155 kg

166 kg

23 sek/m

19 sek/m

NetCoating® PLUS 
reduserer vasketiden 
ved spyling og øker 
bruddstyrken i noten.

Not behandlet med NetCoating PLUS

Bruksområder:
• Beskyttelse av nylon – nøter
• Beskyttelse av Dyneema – nøter
• Beskyttelse av polyester – nøter
• Gjenbruk av brukte nøter
• Kan kombineres med AquaNet impregnering

NetCoating® PLUS øker levetiden og reduserer vasketiden når nøter skal spyles i sjø. 

Dette oppnås ved at NetCoating® PLUS binder sammen filamentene i notlinet, øker 
bruddstyrken, blokkerer UV - stråling samt beskytter notlinet mot mekanisk påvirkning. 
Forsøk viser at selv notlin som er spylt så mye at fargen er vasket av fremdeles beholder 
formen på filamentet. Noten er dermed videre beskyttet mht. UV og mekanisk påvirkning. 

NetCoating® PLUS anbefales for oppdrettere som ønsker en biocidfri notbeskyttelse (spylebeskyttelse) på 
sin lokalitet og/ eller som driver økologisk produksjon.

Egenskaper:
• Miljøvennlig notbeskyttelse
• Øker notens levetid 
• Reduserer vasketiden ved spyling 
• Binder sammen notfilamentene
• Beskytter mot UV – stråling
• Øker bruddstyrken 
• Inneholder ikke biocider
• Inneholder ikke løsemidler

Behandling: NetCoating PLUS påføres enten ved dypping eller vakuum impregnator og er egnet både for nye og 
brukte nøter. Nøtene som skal behandles må være rene og tørre før behandlingen starter. Påføring bør foregå ved 
temperaturer mellom 10-40°C. 

Dårlig tørkede nøter vil gi redusert eller ujevnt opptak og dermed et ugunstig sluttresultat. Etter behandling av 
nøtene må de tørkes godt før lagring eller utsett i sjø (herding). Et dårlig tørket produkt kan vaskes bort ved utsett. 

Tynning: NetCoating PLUS er et vannbasert konsentrat som tynnes med vann, maksimalt 1:1. Det benyttes ikke 
løsemidler og produktet har således ikke avgassing.  Ferdig tynnet er NetCoating PLUS stabilt og kan lagres. 
Tynning skjer ved at 1 liter konsentrat tilsettes 1 liter vann under jevn omrøring. Omrøring er viktig for å sikre 
kvaliteten på sluttproduktet.

Lagring: NetCoating PLUS må oppbevares frostfritt og ikke utsettes for direkte sollys. Ved riktig lagring er 
holdbarheten 12 måneder fra produksjonsdato. Det anbefales lett omrøring før bruk etter lengre tids lagring.
 
Forbruk: Opptak vil variere avhengig av notmateriale og fletting av filament. Nye nøter fra forskjellige produsenter 
vil ha variasjoner i forbruk. Også brukte nøter vil variere i opptak.  

Lagring av behandlede nøter: Nøter som er ferdig behandlet og tørre, må beskyttes for nedbør og sollys. 
Ferdigbehandlede nøter bør håndteres skånsomt for å unngå kvalitetsforringelse. 

Kvalitet: NetCoating PLUS er produsert etter høyeste kvalitetsstandard og alle produksjonsbatcher blir kontrollert i 
egen kvalitetslab. Steen-Hansen er ISO 9001 sertifisert og tilbyr et eget kvalitetsprogram for påføring og behandling 
av nøter: Net Care Certified. Dette sikrer et optimalt resultat for ferdig behandlede nøter. 
  
 
 

Oppflist, ubehandlet not


