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Sammendrag 
Overflatebehandling av not tilfører noten unike egenskaper som skal  
hjelpe oppdretteren til å nå sine mål og gjennomføre sine strategier.  
Dette krever mye av de som utfører overflatebehandlingen.  
Uten kvalitet i alle ledd vil ikke behandlingen gi de resultater som forventet. 
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Innledning 
Overflatebehandling av not, påføring av antigroemidler eller beskyttende coatingprodukter, er 
en blanding av moderne teknologi og godt gammelt håndverk. Teknologi i den forstand at nøter, 
produktene og utstyret som blir brukt er utviklet over mange år, håndverk i den forstand at det 
er rom for et erfarent øye og hånd i evalueringsprosessen og resultatet. Denne kunnskapen er 
noe vi i Steen-Hansen AS, og våre kunder, er opptatt av å ta vare på, videreutvikle og videre 
bringe til nye ansatte på servicestasjoner og not verksted langs kysten. Vi ser hvor viktig det er 
at overflatebehandlingen gjennomføres med kunnskap om våre produkter og notens materiale 
og konstruksjon samtidig som man forstår kundens behov. Denne måten å tilnærme seg 
arbeidet kaller vi i Steen-Hansen:  
 
NetCare   
 
For å oppnå våre felles mål om best mulig kvalitet på arbeidet og bringe videre denne 
kvalitetstanken har vi i Steen-Hansen utviklet konseptet NetCare, et konsept som vi 
samarbeider med våre kunder om. En som har gjennomført NetCare kan dette med not, kan 
dette med overflatebehandling og notbehandling, og vil være et viktig ledd i å bringe videre 
denne kunnskapen til nye kollegaer og opprettholde og utvikle kunnskapsnivået i egen bedrift. 
Og vi i Steen-Hansen kan være sikre på at våre produkter er i gode hender – nemlig dine! 
 
NetCare godkjenning 
NetCare godkjenning er en kombinasjon av deltagelse på kurs som Steen-Hansen gjennomfører 
på de enkelte servicestasjoner, og observasjonsarbeidet på servicestasjoner. Kurset avsluttes 
med en kunnskapstest på internett. Ved bestått eksamen får man tilsendt et diplom i posten, 
og kan nå skilte med godkjenning i den delen av jobben som berører overflatebehandling av 
nøter. 
 
Opplæringsmaterialet 
Kurset baserer seg på lærematerialet som utleveres i forbindelse med kurset – dette heftet, 
som er den røde tråden i kurset som en av Steen-Hansens representanter holder på 
servicestasjonen. I dette heftet går vi skjematisk i gjennom prosessene knyttet til mottak og 
lagring av varene fra Steen-Hansen, vask og vedlikehold av not, forberedelser for 
overflatebehandlingen, selve behandlingen og så tørkeprosessen inkludert lagring og transport 
av behandlet not. Vi går nøye i gjennom kvalitetssikringen av prosessene i alle ledd og gir 
eksempler på avvik fra rett kvalitet, hvorfor de oppstår og hvordan en kan korrigere eller unngå 
de.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Produkttypene – en kort introduksjon 
Produktene fra Steen-Hansen AS er vannbaserte og dette gir produktene våre noen viktige 
egenskaper, både knyttet til behandling, lagring men ikke minst miljø. Samtidig som dette 
medfører mange fordeler, vil vannbaserte produkter også ha noen særtrekk en må ta hensyn til 
ved transport, bruk og lagring. Vi kommer tilbake til dette senere, men det er viktig å ha noen 
punkt klare for seg før vi går videre i kurset. 
 
1.1. Anti-Fouling – Impregneringsprodukter med groehemmende egenskaper 
• Eksempel: AquaNet Boost, AquaNet Premium, AquaNet Ultra, AquaNet Standard  
• Inneholder biocid 
• Vannbasert produkt 
• Gode dekkegenskaper 
• Tørker fort 
• Kleber ikke 
• Støver lite 
• Anbefalt temperatur for påføring: 10°C – 20°C 
• Må ikke utsettes for temperatur under 5°C 
•  Ikke designet for in-situ vask  
 
1.2. NetCoating – Biocidfritt produkt til notbeskyttelse 
• Eksempel: NetCoatingPlus 
• Biocidfri 
• Gode dekkegenskaper 
• Leveres som konsentrat 
• Beskytter mot mekanisk slitasje 
• Beskytter mot UV nedbrytning av filamentet 
• Beskytter mot redusert bruddstyrke 
• Tørker fort 
• Kleber ikke 
• Støver ikke 
• Anbefalt temperatur for påføring: 10°C – 20°C 
• Må ikke utsettes for temperatur under 5°C 
 
1.3 Aktiv coating – Notbeskyttelse med groehemmende egenskaper 
• Eksempel: AquaNet Protect   
• Coatingbasert impregnering 
• Kobberfri  
• Gode dekkegenskaper 
• Beskytter mot mekanisk slitasje 
• Motstår lett in-situ vask (<100Bar) 
• Beskytter mot UV nedbrytning av filamentet 
• Beskytter mot redusert bruddstyrke 
• Tørker fort 
• Kleber ikke 
• Støver ikke 
• Anbefalt temperatur for påføring: 10°C – 20°C 
• Må ikke utsettes for temperatur under 5°C 
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2. Mottak og lagring av notbehandlingsprodukter 
Det er viktig for oss at arbeidet på servicestasjonen foregår så sikkert, effektivt og problemfritt 
for seg som mulig. Derfor gjør vi vårt ytterste til å levere rett vare i rett mengde til rett tid. Vi 
sender alle våre produkter i «Intermediate Bulk Containers» eller IBC. Alle IBC’ene er i 
forskriftsmessig tilstand når de forlater fabrikken vår, men de blir ofte lastet om på vei til 
bestemmelsesstedet – denne omlastingen er naturligvis utenfor vår kontroll. Samtidig som vi 
er overbevist om at våre logistikkpartnere gjør alt til å levere varen i god stand til våre kunder, 
vil uhell forekomme. Vi er derfor avhengig av at mottaker av våre produkter har gode rutiner 
for mottakskontroll. 

 
 

2.1. Personsikkerhet – HMS  
Sikkerhetsdatablad skal alltid følge med leveransen, eller de kan bli tilsendt per e-post ved 
forespørsel.  
 
Våre produkter er merket med:       
 
Denne merkingen følger alle biocidholdige produkter.  
 
På våre produkter med høyest biocidinnhold vil en også se:  
 
Vi anbefaler bruker av beskyttelseshansker og beskyttelsesbriller ved bruk av våre produkter.  
 
 
 
 

             
Nye virkestoffer kan bli tatt i bruk - sørg derfor alltid for å ha oppdatert sikkerhetsdatablad 
tilgjengelig.  
 
Alle våre biocidholdige produkter er registrert og merket i henhold til norsk og internasjonalt 
lovverk. 
 
 

2.2. Mottak av produkter 
At bestilt produkt blir levert i henhold til bestilling 
er alltid viktig. Det betyr at du må forsikre deg 
allerede ved levering om at mengde og produkt 
stemmer overens med bestillingen. Noter derfor 
batch nummeret som du finner på merkelappen 
på metallplaten på IBC. Det er også svært viktig at 
du undersøker alle IBC’ene for skader. Vi sender 
kun fra oss IBC’er som er intakte, enten de er nye 
eller om de re-kondisjonert. Skader på tank er 
alltid alvorlige, skader på grind kan medføre 
skader eller lekkasje fra tank og må tas alvorlig 
mens skader på pallen under er som regel mindre 

VIKTIG! Ved skader på IBC er det viktig 
å sørge for at skadene ikke medfører 
lekkasje fra beholder. Ved faktisk 
lekkasje eller fare for lekkasje, tappes 
innholdet over til en annen IBC som 
har inneholdt samme type produkt. 
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alvorlige, men gjør det vanskelig å lagre 
produktene på en forsvarlig måte. Undersøk også 
om forseglingen på topplokket på IBC’ene er 
brutt eller om sikringsskrue og sikringslokk på 
tappekran er løsnet/fjernet. Hvis du oppdager 
avvik fra bestilling på mengde eller type vare, 
eller skader på IBC bes du kontakte Steen-
Hansen AS omgående på Tlf. 55 11 62 60.  
      

Ta vare på skadet IBC og avvent beskjed fra Steen-Hansen. Hvis det er mistanke om 
transportskade må det utredes med angjeldende logistikkpartner i forhold til skadeårsak.  
 
Gjenbrukt IBC blir re-kondisjonert hos Steen-Hansen, og vil bli kontrollert og trykktestet før de 
utleveres til produksjon for gjenbruk. Det er et mål og ambisjon at mer enn halvparten av alle 
IBC’er skal gjenbrukes flere ganger. En IBC har 5 års levetid.  
 

 

2.3. Lagring 
Produktene må lagres utenfor direkte sollys, og må ikke utsettes for temperaturer under 5°C. 
Ved gode lagringsforhold er produktene holdbare minst 6 måneder fra produksjonsdato. 
IBC’ene kan stables når de er fulle, men vær observant at det er forskjell på stablehøyde ved 
transport eller ved stabil lagring på lager. 
  
 

Transport  
Det fremgår av merkingen på metallplaten på en IBC hvilken lagerhøyde IBC’en tåler ved 
transport – Dette er trykt i høyre hjørne øverst. Hvis merkinger/etiketter dekker over dette må 
merkingen løsnes slik du kan se den faktiske vektbegrensningen. Vi bruker som regel IBC’er som 
tåler max. 1650 kg – det vil si totalt en (1) IBC på toppen av den nederste. 

 
 
Lager  
Vi bruker som regel IBC som er sertifiserte til å stable 3 i høyden. Dette ser du ved at det står et 
4 sifret tall på plass 6 på den hvite UN merke-strimmelen øverst på metallplaten. Dette indikerer 
hvor mye vekt den nederste IBC’en tåler på toppen. Se Vedlegg IV – UN merking på side 22 om 
UN merking og hvordan stablevekt skal leses. 

 
 
2.4. Transport 
Hvis du trenger å transportere våre produkter selv, enten fra vår fabrikk eller mellom 
servicestasjoner, må du sørge for at transportøren er godkjent for ADR/UN transport hvis det 
som skal transporteres har en faremerking. 
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2.5. Mottak og lagring av notbehandlingsprodukter – en kort oppsummering 

 

 
 
 
 
 
 
 
3. Kvalitetssikring 
Når produktet forlater fabrikken vår er produksjonsbatchen i henhold til de grenseverdier vi har 
satt for viskositet og egenvekt spesifikt for det produktet du mottar. Viskositeten og egenvekten 
er spesifisert under punkt 9.1 på HMS databladet. Husk å bruke databladet for det produktet 
du skal bruke. For å sikre at produktet fortsatt er i henhold til grenseverdiene når disse tas i 
bruk, er det nyttig å følge noen helt grunnleggende kvalitetssikringsprosedyrer. Dette er et 
viktig tiltak, uavhengig av hvilken teknologi som benyttes til å påføre overflatebehandlingen. 

 
 
3.1. Målet med kvalitetssikring 
Målet med kvalitetssikring er å kunne dokumentere ovenfor kunder at arbeidet er gjennomført 
av kyndig personell, på en slik måte at kunden får det produktet med de egenskapene kunden 
forventer. Dette kan gjennomføres, ved å anvende målinger, registreringer og sikre sporbarhet. 
Ved å følge de enkle metodene vi beskriver her kan du sikre at kvaliteten på våre produkter og 
ditt arbeide er god. 

 
 
3.2. Viskositet 
Viskositet beskriver seigheten til produktet. Vann renner lettere en impregnering – det betyr at 
vannet har lavere viskositet enn impregneringen. Sørg for at produktet får god omrøring før du 
begynner målingen. Dette gjelder både IBC og dyppekar. Ved prøvetaking fra dyppekar eller IBC 
er det viktig å ta prøven så dypt som du klarer, minst 10 cm under overflaten. Dette for å unngå 
å ta prøver av skummet som kan være på toppen av IBC’en. Dette måles ved å la en gitt mengde 
renne i gjennom et traktformet måleinstrument, viskositetskopp, samtidig som en tar tiden fra 
når en åpner for tuten på trakten til strålen blir brutt. 

Mottakskontroll består av: 
• Kontroll av mengde på leveransen (antall IBC) 
• Kontroll av vare (rett varelevering i henhold til bestilling) 
Kontroll av IBC består av disse momentene: 
• Skader på bur 
• Tegn til skade eller faktisk lekkasje fra beholder 
• Skader på pall 
• Er forsegling på topp på plass og intakt 
• Er deksel på tappekran på plass og intakt 
• Er sikringsskruen på tappekran på plass 
 
 

Ved lekkasje fra beholder: 
• Stopp lekkasje 
• Sørg for umiddelbar opprensing – unngå at lekkasje rekker sluk eller avrenning 
• Flytt produktet over i en annen IBC som har beholdt samme produkt 
• Kontakt Steen-Hansen ved avvik 
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Du trenger: 
• Viskositets-kopp – Type DIN-4 
• Stoppeklokke 
 
Fremgangsmåte:  
1. Mens du holder en finger under tuten – fyll 

viskositetsmåleren til randen 
2. La produktet du skal måle flyte fritt. Mål  

tiden fra det øyeblikket du slipper fingeren av 
tuten til strålen blir brutt. 

3. Evaluer resultatet basert på de grenseverdier som er spesifisert i produkt datablad fra 
Steen-Hansen.  
 

Hvis målingen avviker fra grenseverdiene gjentas målingen – dette for å sikre at det avvikende 
resultatet ikke beror på en tilfeldighet. Hvis verdiene fortsatt avviker fra grenseverdiene røres 
produktet grundig om og målingen gjentas. For å få rette måleverdier er det av stor betydning 
at man tilstreber å gjøre hver eneste måling så lik som mulig. Videre er det viktig at 
viskositetskoppen er godt rengjort med kun varmt vann. Ikke bruk stålbørster eller lignende.  
Se Vedlegg I. Avvik fra anbefalt viskositetsmålinger side 20. 
 
3.3. Egenvekt  
Egenvekten beskriver hvor tungt et gitt volum (for eksempel 1 liter, eller 0,5 liter) av et 
materiale er. Egenvekten til rent vann er 1. 1 liter vann veier 1 kilo. Løsemiddelet i våre 
produkter er vann – alle våre produkter er vannløselige. Når vi rører råvarene ut i vannet vil 
egenvekten til den væsken øke. Like produkter skal alltid ha egenvekt innenfor de grenseverdier 
som oppgis. Egenvekt forteller om produktet er godt nok blandet i dyppekaret, eller IBC’en hvis 
en skal bruke kun deler av innholdet. Sørg for at produktet får god omrøring før du begynner 
målingen. Dette gjelder både IBC og dyppekar. Tar du prøver fra en IBC er det viktig å ta prøven 
så dypt som du klarer, minst 10 cm under overflaten. Dette for å unngå å ta prøver av skummet 
som kan være på toppen av IBC’en. Hvis du tar prøver fra dyppekaret, bør prøven tas etter 
grundig omrøring. 

 
Du trenger: 
• Vekt som tar minst 2 kg (en typisk kjøkkenvekt e.l.) 
• Målekanne eller en beholder som lar seg enkelt skylle, eventuelt 2 like engangsbeholdere.  
   Disse må være merket slik at en kan veldig enkelt, klart og presist avlese volumet av væske i  
   beholderen – i de tilfeller der man bruker to engangsbeholdere så må merkingen være presis  
   lik så en måler på samme volum. Bruk gjerne en beholder med så smal åpning som praktisk   
   mulig, dette for å begrense avviksmuligheter i resultatet.  
 
Fremgangsmåte: 
1.  Sørg for at målekannen/beholderen er ren og tørr. 
2.  Sett den på vekten og nullstill (tarer) vekten – se veiledningen for vekten 
3.  Vei en gitt mengde vann – Dette kaller vi vekt 1 
4.  Nullstill (Tarer) vekten med tom beholder på igjen 
5.  Mål presis samme volum av produkt – likt volum er viktig.  
6.  Vei produktet – Dette kaller vi vekt 2. 
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7.  Utregningen er som følger: 
 

 

 

 

 

 
 
Hvis målingen avviker fra de oppgitte grenseverdiene i produkt databladet gjentas målingen. 
Hvis verdiene fortsatt avviker fra grenseverdiene røres produktet grundig om og målingen 
gjentas.  
 
 
3.4. Opptak 
Opptak er en målestokk på hvor mye produkt notlin absorberer, vi beskriver det som liter 
produkt per kilo not. Det er vanskelig å gi et eksakt mål på hvor mye produkt notlin absorberer 
da det er en del forskjell mellom produsenter, linet er slått på ulik måte og det påvirker 
opptaket. I vår produkt informasjon oppgir vi typisk område for opptak under gitte 
forutsetninger (eks. nytt nylon notlin). Opptak som avviker fra de angitte verdiene kan ha 
negativ påvirkning på produktets kvalitet. Merk at det er stor forskjell mellom for eksempel 
nylon og Dyneema, samt brukt notlin og nytt notlin.  
 
For lavt opptak: Mindre enn anbefalt mengde på noten gir en dårligere effekt enn det kunden 
kan forvente.  
 
For høyt opptak: Mer enn anbefalt mengde på noten kan gi skalltørking – 
overflatebehandlingen tørker utenpå men har en våt og myk kjerne –  dette kan medføre 
lekkasje av våt impregnering når skallet sprekker ved lagring eller utsett i sjø. Opptaket kan 
måles ved å måle volumendring i dyppekar etter 
dypping. 
 
3.5. Dataregistrering 
Uten registrering av data vil en ikke oppnå 
sporbarhet i leveransene. Servicestasjonen bør 
minimalt registrere følgende data: 
• Produkt navn 
• Batch nummer  
• Viskositet og egenvekt 
• Opptak 
• Tørketid og temperatur 
 
Hvis en knytter denne informasjonen til behandlingsdato eller not ID vil den kunne gi 
servicestasjonen grunnleggende sporbarhet over produkt og prosessene fra produksjon av 
produktet til det tidspunktet noten blir satt ut hos sluttkunden.  
 
3.6. Lagring av kontrollprøver 
Målet med kontrollprøve er å ha lagret materiale en kan gå tilbake til i tilfelle en trenger å 
dokumentere det som er blitt gjort. Hos Steen-Hansen lagres doble sett av alle batcher i opptil 

 

Vekt 2 
Egenvekt =          

Vekt 1 
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Kvalitetssikringen består av: 
• Logging av batch 
• Viskositet 
• Egenvekt 
• Dataregistrering 
• Opptak 
• Lagring av kontrollprøver 
• Kontakt Steen-Hansen AS ved eventuelle avvik 

2 år. Hvis en kunde trenger å kontrollere en batch fra oss kan vi enkelt gå i prøvebiblioteket vårt 
og foreta nødvendige kontrollmålinger. 
 

 

3.7. Kvalitetssikring – en kort oppsummering  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
4. Forberedelser for overflatebehandling  
Forberedelsene for overflatebehandling er svært viktige. Både not, behandlingsutstyr og 
produkt må være klargjort. Uten slike forberedelser kan en ikke forvente å gjennomføre en 
effektiv og kvalitetsmessig tilstrekkelig overflatebehandling. 
 
4.1. Vasking og desinfisering av not 
Ny not kan vanligvis gå rett til overflatebehandling, 
men den bør undersøkes for fukt og smuss. Samt 
at den bør ha optimal temperatur før videre 
behandling.  
 
Brukt not må vaskes og desinfiseres før den kan 
repareres og påføres nytt notbehandlingsprodukt 
– uavhengig av metoden som brukes. Den brukte 
noten leveres alltid til en skitten sone, hvor den 
vaskes grundig. Det er viktig å få vekk rester av 
groe og annet som har festet seg til notlinet. God og effektiv vaskeprosess er viktig da både 
kvaliteten på desinfiseringen og behandlingsprosessen er avhengig av at det ikke er rester av 
organisk materiale – fôrfett og groearter – på noten. Ren not gir god vedheft og riktig forbruk 
ved behandling. Når noten er ren går den til desinfisering. Noten må desinfiseres slik en ikke 
drar med seg sykdomsfremkallende organismer – bakterier og virus – inn i reparasjonsbanene 
der slikt kan overføres til andre nøter eller bli med ut til en ny lokalitet. Mattilsynet holder til 
hver tid en oppdatert liste over godkjente desinfiseringsmidler på sine websider: 
http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/desinfeksjon/ 
 
Det finnes flere metoder for å oppnå god desinfisering av not. Noen har eget dyppekar for 
desinfisering mens andre tilsetter desinfiseringsmiddelet til vaskemaskinen etter å ha tappet 
vekk vann og organisk materiale. Det er viktig å bruke desinfiseringen i rett fortynning og over 
tilstrekkelig lang tid for å oppnå ønsket effekt.  
 

NB! Restprodukt på not etter vaskeprosess kan gjøre noten uegnet for tiltenkt bruk eller 
påføring av nytt notbehandlingsprodukt – dette må vurderes av utførende.  

http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/desinfeksjon/
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NB2! Vær også oppmerksom på at rester av desinfiseringsvæske i notlinet kan gi kjemiske 
reaksjoner i kontakt med impregneringsprodukt. 

  

4.2. Tørking før overflatebehandling 
Det er svært viktig at noten er tørr før den 
behandles. Fuktig not vil ha et lavere opptak, da 
det allerede er vann inne i det flettede materialet. 
Noten vil også kunne ha dårlige vedheft der det er 
mye vann i notlinet. Dette resulterer til slutt i 
dårligere virkning i sjø. En måte å bestemme om 
noten er tilstrekkelig tørr på er å klemme på 
notlinet forskjellige plasser. Notlinet skal da 
kjennes tørt ut. Det er spesielt viktig å undersøke 
nøye rundt tauverk og der en har dobbel not. Det 
går også an å måle dette med spesialisert 
måleutstyr.                                                                                                                                                          
 
 
4.3. Reparasjon og valg av materialer                                  
Som nevnt før har forskjellige typer notlin litt 
forskjellig opptak, dette gjelder også 
reparasjonstråd. Det er derfor viktig å reparere not 
med samme type notlin den ble produsert av, i det 
grad det lar seg gjøre – bruk alltid polyamid på 
polyamid. Videre er det viktig å bruke tråd til sying 
og bendsling med samme opptak av 
overflatebehandlingen som det noten har. Hvis 
ikke kan en få områder som har svært lavt opptak 
og redusert effekt av overflatebehandlingen. På coating kan slike områder være mer utsatte for 
slitasje en andre områder, og der en anvender antigroemidler vil en se lavere effekt av 
behandlingen og en kan få et område hvor groen kan etablere seg og spre seg ut i fra.  
 
 
4.4. Klargjøring av påføringsutstyr 
For å kunne foreta en vellykket påføring av produkt 
må utstyret (i.e. dyppekar, vakuum impregnator 
o.l.) være tilstrekkelig rengjort. Rester av organisk 
materiale vil over tid samle seg på bunnen, og det 
er svært viktig å fjerne dette regelmessig da slike 
ansamlinger vil kunne redusere kvaliteten på 
påføringsprosessen. Når en bytter fra en 
leverandør av impregneringsprodukt til en annen 
er det viktig å rengjøre utstyret grundig da 
forskjellige typer råvarer i produktene vil reagere med hver andre.  
Den typen påvirkning er potensielt svært skadelig og kan påvirke sluttresultatet på en negativ 
måte.  
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4.5. Klargjøring av produktet 
For å oppnå så optimalt resultat som mulig må 
produktet være godt omrørt, og ved optimal 
temperatur (10 - 20°C) for påføring. Hvis produktet 
eller noten er for kald kan det påvirke viskositeten 
og opptaket blir høyere og forbruket øker kraftig. 
Det kan være effektivt å lagre produktet som skal 
brukes påfølgende dag over natten inne på et 
temperert rom hvis hovedlageret er kjølig. Samme 
gjelder for nøtene, hvis det er kaldt ute eller frost 
er det uheldig å kjøre noten rett til behandling uten 
temperering. Ved bruk av produkt som allerede er 
i påføringsutstyret er omrøring før bruk viktig. Dette for å sikre at produktet er homogent. I 
tillegg er nyttig å måle egenvekt hvis produktet har stått i noen dager – typisk over natt eller 
helg da avdamping av vann kan øke viskositeten noe.  
 
Når produktet fylles på er det viktig at en ikke drar med luft og pisker dette inn i det produktet 
som allerede er fylt på. Dette kan enkelt unngås ved å feste en slange på tappekranen og derved 
unngå at produktet faller ned i og pisker inn luftbobler – noe som kan øke viskositeten. For 
kraftig omrøring kan forårsake samme problem.  
 
Bruk alltid skrutrekker for å løsne sikkerhetsskruen som sikrer håndtaket på tappekranen. Hvis 
den, eller festet bak den, knekker kan ikke IBC’en gå inn i vår gjenbruksplan. I de tilfeller der en 
ikke tømmer hele IBC’en opp i dyppekaret er det særdeles viktig å røre godt om i IBC’en først. 
Mål gjerne egenvekt ved å ta prøve øverst i IBC’en (ca. 10cm under overflaten) før fyller på 
dyppekaret for å sikre helt homogen blanding.  
 
 
4.5.1. Konsentrater – fortynning  
Noen av våre produkter transporteres som konsentrater. Disse må fortynnes korrekt før bruk. 
 

Fortynnelsegrad  Liter for liter  På IBC 

1:1 1000 liter konsentrert pro-
dukt fortynnes med 1000 
liter ferskvann 

1 IBC konsentrert produkt  
fortynnes med 1 IBC ferskvann 

1:0,5 1000 liter konsentrert pro-
dukt fortynnes med 500 liter 
ferskvann 

1 IBC konsentrert produkt  
fortynnes med 1/2 IBC  
ferskvann 

 
NB! Disse forholdene skal kun avvikes fra etter avtale med produktansvarlig hos Steen-Hansen AS 
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4.6. Returordning og gjenbruk av IBC  
Hos Steen-Hansen ønsker vi alltid å skape et så lite 
miljømessig fotavtrykk som mulig. En viktig del av 
denne målsetting er vår gjenbruksstrategi. Vi 
ønsker å gjenbruke så mange IBC’er så ofte som 
mulig, og har derfor investert i en gjenbruksstasjon 
ved våre fasiliteter for vasking, rekondisjonering og 
trykk- og lekkasjetesting av returnerte IBC’er. 
Under optimale forutsetninger kan IBC’er brukes 
om igjen opp til 5 år. For øyeblikket er det kun 
Steen-Hansen som tilbyr denne tjenesten til sine 
kunder i Norge. For at vi skal lykkes med dette er vi 
avhengig av at kundene behandler IBC’ene så skånsomt som mulig. Det må benyttes en 
skrutrekker for å fjerne sikringsskrue på kranen i front og forseglingen på topplokket må kuttes, 
samt at IBC’en blir skylt både innvendig og utvendig etter bruk. 
 
Ved å følge disse fem enkle punktene under her kan du også bidra til å øke gjenbruk av IBC’er:  
• Ikke bruk unødig makt for å åpne lokket – klipp forseglingen 
• Ikke bruk unødig makt for å åpne tappekranen – bruk skrutrekker for å løsne skruen 
• Unngå i størst mulig grad søl på utsiden – skyll straks hvis mulig 
• Etter tømming skyll beholderen innvendig – la det stå litt vann i bunnen til slutt (1-2 cm) 
• Skånsom truck kjøring og stabling sikrer gjenbruk av både paller og grind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennligst finn under her en visuell inspeksjonsmodell som eksemplifiserer hva som behøves å 
inspiseres for at en IBC skal kunne godkjennes som retur. Dette for å lette vårt mottak og 
håndtering av returnerte IBC’er, og for å unngå unødig fakturering av kunder for ikke kvalifisert 
retur.  
 

     Topp 

                                                                         

Vennligst også noter at UN-
sertifiseringskoden på øvre 
venstre side av metallplaten må 
være intakt og lesbar for å kunne 
gjenbruke plastkontaineren.  
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     Gitter                                                            

                                        
 
 
 
 
     Palleramme 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tappekran og skruefeste                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plastbeholder/kontainer  
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4.7. Forberedelser for overflatebehandling – en kort oppsummering  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Påføring 
Noten er klar til overflatebehandling og alle ressurser er på plass, en tørr og ren not, et 
temperert og kvalitetssikret produkt. Det finnes flere metoder til å overflatebehandle nøter, 
dyppekar og vakuum impregnator er de mest vanlige. Metodene er ulike, men begge har 
samme mål, å sørge for at opptaket av produkt blir optimal i henhold til de retningslinjer som 
er lagt for vellykket påføring.  
 
5.1. Rutiner og prosedyrer ved påføring 

Behandlingsprosess av notpose skal foregå på en måte som sikrer et godt sluttresultat på 
behandlingen, og under forhold som ivaretar utførende personells arbeidsmiljø ihht gjeldende 
regelverk.  

 

Utførende selskap skal ha rutiner for bruk av sin valgte behandlingsprosess. 

 

Leverandør av påføringsprodukt skal ha godkjent rutiner og prosedyrer ved påføring.  

 
5.2. Eksempler på påføringsmetode 
Under her følger noen beskrivelser på de to mest vanlige metodene, dyppekar og vakuum 
impregnator:  
 
 
5.2.1. Dypping i kar 
Husk å avmerke nivå i dyppekar for å evaluere 
opptak. Nota heises opp i dyppekaret. For å 
kunne oppnå jevnt opptak over hele notlinet er 
det avgjørende at ikke noe av notlinet stikker 
opp av eller ligger og vaker i overflaten. Bruk 
derfor lodd eller vekt for å presse noten ned i 
produktet. Noten står nå til behandling og det 
er viktig at den ikke står kortere tid enn det som 
er anbefalt. 
 

Forberedelser for påføring består av: 
• Vasking og desinfisering av brukt not – nye nøter går rett til påføring 
• Tørking 
• Reparasjoner med samme materiale 
• Klargjøring av påføringsutstyr – Renhold  
• Klargjøring av produkt på IBC – Eventuelt temperering 
• Klargjøring av produkt før påføring– Omrøring – Kvalitetskontroll  
• Klargjøring for retur av IBC – skyll og kontroller 
• Kontakt Steen-Hansen AS ved eventuelle avvik  
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5.2.2. Dyppetid og drypping 
Anbefalt dyppetid er 30 minutter. Kortere tid kan 
medføre lavere enn anbefalt opptak mens lengre 
tid ikke vil gi noen forbedring i opptak. Når 
behandlingstiden er over er det viktig at noten 
heises opp etapper. Heiser man hele noten opp i 
en operasjon vil noe av det som renner av øverst 
få stor fart på vei ned og kan rive med seg 
behandlingen nederst. Man kan oppleve ujevnt 
opptak i slike tilfeller. La noten dryppe fra seg før 
den overføres til tørking. Dette tjener til å ta vare 
på overskuddsproduktet, men hvis noten får 
dryppe bra fra seg før tørking kan en unngå skalltørking blant annet.  
 
 
5.2.3. Impregnator – vakuumimpregnering 
Vakuumimpregnatorer er blitt mer vanlige. I korte trekk fungerer vakuumimpregnering slik at 
en plasserer noten i en stor bag av en sterk duk materiale. En pumpe trekker luften ut av 
duken og presser noten sammen. Når tilstrekkelig undertrykk er oppnådd, slippes produktet 
inn i bagen og nota suger til seg produktet når den ekspanderer igjen. Dette gjentas – hvor 
ofte fremgår av brukermanualen til utstyret og prosedyrene til den enkelte servicestasjonen. 
Bruken av denne typen utstyr krever andre forholdregler av operatøren. Der i blant er det 
viktig å ikke utsette noten for sterkt vakuum i siste syklus. Det kan medføre at noten trekkes 
for tørr og en får for lavt opptak av produktet. Dette medfører dårligere effekt i sjø og 
redusert verdi for kunden. 
 
 

6. Tørking 
6.1. Faktorer som påvirker tørking 
Tørking betyr at fuktighet fra not, i denne sammenhengen, overføres til den omkringliggende luften. 

I all tørking, innendørs og uten, er det lufttemperatur og -fuktighet som påvirker tørkingen. Luftens evne 
til å ta til seg fukt, å tørke noe, er avhengig av temperaturen. Faller lufttemperaturen vil luften kunne 
holde på mindre mengde vann og luftfuktigheten øker. I lukkede tørkerom/tårn er det mulig å styre 
lufttemperatur og fuktighet og på en slik måte få en mer forutsigbar tørketid. Bruk gjerne egnet 
måleutstyr for å måle både lufttemperatur og -fuktighet.  
 

Tabell 1. Luftens evne til å bære fukt er avhengig av temperaturen 

Luft temperatur °C Fukt g/Kg luft Relativ fuktighet ift 20 °C 

0  3.8  26% 

10  7.8  53% 

20  14.8  100% 

 
 

Luftfuktighet – eller relativ luftfuktighet. Den mengden fukt en luftmasse kan holde på. Denne 
egenskapen er relativ til luftens temperatur. Se Tabell 1.  
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Tabell 2. Kontrollerte forhold uten tilførsel av mer luft utenifra: - lukket tørkerom/tårn 

Endring i egenskap Effekt på 
luftfuktighet 

Effekt på tørking 

Luft temperatur øker °C  Faller Positiv 

Luft temperatur faller °C  Øker Negativ 

Luft temperatur faller °C  Faller Positiv 

 
Tabell 3. Ved tørking der naturlig temperatur dominerer – åpne tørketårn og for åpen himmel: 

Egenskap Effekt på 
luftfuktighet 

Effekt på tørking 

Luft temperatur øker °C  Faller Positiv 

Luft temperatur faller °C  Øker Negativ 

Dugg - fukt på overflater  Mettet Negativ - ingen tørking i perioder 

 
NB! Ved tørking ute må noten ikke eksponeres for nedbør eller frost. Dette vil enten vaske av 
det fuktige produktet, eventuelt at det fryser på og knekker av ved pakking. Frosset produkt vil 
i tillegg ikke tørke. Tørr not som blir eksponert for nedbør her vil begynne å blø ut den aktive 
ingrediensen. 
 
6.2. Tørketid 
I lukkede tørkerom med avfukter er det relativt 
rett frem å bygge seg en erfaringsdatabase for 
hvor fort forskjellige typer nøter tørker. Med 
temperaturstyring, og i noen tilfeller avfukter, vil 
forholdene være relativt stabile og forutsigbare. 
Der en tørker nota i åpne tårn eller i en kran er 
man mer prisgitt naturen og som regel vil nota kun 
tørke når lufttemperaturen øker ved soloppgang 
(også i overskyet vær, selv om effekten da er noe 
redusert). Som alle kjenner dannes det dugg når 
sola går ned og det blir litt kjøligere. Duggen er et 
tegn på at luften er nå overmettet av vann og må slippe litt av det for å komme ned til 100% 
metning og noten tørker ikke i perioder med dugg/tåke. Det samme gjelder for tørking av not 
inne eller ute, en kan ikke generalisere om tørketiden, til det er forholdene og nøtene for 
forskjellige. 
 
6.3. Tørr not 
Som med nota som var nyvasket og desinfisert, overflatebehandlingen er tørr når en kan 
klemme på noten og den kjennes tørr ut. Når noten er tørr kan den pakkes og kjøres på lager til 
den trengs. Bruk fuktmåleutstyr hvis tilgjengelig.  
 
6.4. Tørking – Kort oppsummering  

Det er viktig å tørke noten godt for å sikre rett opptak, vedheft og virkning i sjø. 
Temperatur og luftfuktighet har stor effekt på tørketiden. Tørkes noten inne kan en til en 
viss grad styre effektiviteten av tørkeprosessen. Når nota tørkes ute er en prisgitt naturlig 
temperatur og luftfuktighet. 
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7. Pakking og lagring  
God pakking og gjennomtenkt lagring sørger for at alt det nitidige arbeidet hittil ikke blir 
forringet. 
 
7.1. Pakking 
Pakk noten i en egnet beholder, «big bag» eller 
lignende. Beholderen har en viktig rolle i å 
bevare overflatebehandlingen, da den beskytter 
noten fra nedbør, vannlekkasje eller annen 
eksponering for vann, som gjør at virkestoffet 
blir aktivert og begynner å lekke ut fra nota før 
tiden. Dette kan medføre til at noten blir skjoldet 
og at sluttproduktet har dårligere effekt i sjø.  
 
 
7.2. Lagring 
Det er viktig at nota lagres sikkert for å unngå skader fra truck kjøring og eksponering mot regn, 
snø og andre kilder til fukt. 
 
7.3. Pakking og lagring – en kort oppsummering  

 
 

 
 

God pakking og lagring er viktig for å unngå skader på overflatebehandlingen eller nota 
etter behandling. Nedbør eller kontakt med vann kan aktivere den aktive komponenten i 
impregneringen og redusere effekten av behandlingen etter utsett på et senere 
tidspunkt. 
• Pakk noten godt inn etter tørking 
• Sørg for at pakket not ikke står eksponert for gnissing  
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11. Vedlegg IV – UN merking  
 
Steen-Hansen AS bruker kun UN godkjente IBC’er for transport av våre varer. Det er ikke tillat å 
frakte farlig gods i IBC’er som ikke er UN merket og sertifiserte. Alle UN godkjente IBC 
kontainere merkes i henhold til UN systemet for merking av slike. 

 

 
 
Merking på UN godkjent IBC. Dette eksempelet er tatt fra en av våre IBC’er, men det er viktig å 
undersøke stablevekten for hver enkelt IBC da denne varierer mellom 3102 og 5550 kg. En IBC med våre 
produkter veier knappe 1400 kg. UN merket som viser at denne IBC’en er produsert i henhold til  
internasjonale standarder. 
 
For å finne stablevekt leser du av tallet i den sjette seksjonen (seksjoner er avmerket med /) 
 
Toleranse for stablevekt (i kg) eller ‘0’ hvis IBC’en ikke må stables (3102 for denne IBC’en, disse verdiene 
kan variere mye). For å finne IBC’ens vekt se tallet i niende seksjon. 
 
Vekt tom (tare) i kg (63 kg for denne IBC’en, disse verdiene kan variere) 
 
På bildet kan en se merking for stablevekt for transport i øvre hjørnet oppe. For å se verdien må en noen 
ganger plukke merkelappen vekk. På denne IBC’en er verdien 1550 som betyr at en kan stable en (1) IBC 
oppå den nederste ved transport.  
 


