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Produktbeskrivelse

Bruksområde

Praktisk
Informasjon
Interline 967

Miljøtekniske
Data

To-komponent løsninsgmiddelfritt glassforsterket epoxy laminatsystem.

Til bruk i forbindelse med glassfibermatte som forsterket laminat, og som uforsterket
gel coat til bruk som beleggsystem til utbedring av bunnen  i korroderte lagertanker.

Egner seg også til langvarig beskyttelse av nye tanker, som påvist alternativ til
glassforsterkete polyesterlaminatsystemer.

Interline 967 er beregnet til beskyttelse av lagertanker som inneholder råolje- eller
hvitoljeprodukter.

Farge Klar, Beige

Glansgrad Ikke aktuelt

Volum % tørrstoff 100%

Typisk filmtykkelse Laminat (forsterket med glassfiber): 1.250-1.500 my 
(50-60 mils)tørr, tilsvarer 1.250-1.500 my (50-60 mils) våt,
ifølge spesifikasjon.
Gel coat: 250-500 my (10-20 mils) tørr, tilsvarer 250-500 my
(10-20 mils) våt, ifølge spesifikasjon.

Teoretisk spreevne Gel coat: 2,86 m2/ltr. ved oppgitt volum% tørrstoff og 
350 my tørrfilmtykkelse
114 sq.ft/US gallon ved oppgitt volum% tørrstoff og 
14 mils tørrfilmtykkelse
Laminat: Tykkelse er avhengig av konfigurasjonen av flaten
som skal overmales.

Praktisk spreevne Vil variere etter de praktiske forhold.

Påføringsmetode Høytrykksprøyte, Rull

Tørketid
Intervall før overmaling

Interline 967 med samme
Overflate temp. Støvtørr Tørr Minimum Maksimum

10°C (50°F) 18 timer 36 timer 36 timer 72 timer
15°C (59°F) 14 timer 24 timer 24 timer 60 timer
25°C (77°F) 8 timer 18 timer 18 timer 36 timer
40°C (104°F) 4 timer 8 timer 8 timer 24 timer

Flammepunkt Base (Komp A) Herder (Komp B) Blandet
>101°C (>214°F) >101°C (>214°F) >101°C (>214°F)

Spesifikk vekt 1,32 kg/l (11,02 lb/gal)

VOC 0,00 g/ltr  (Kalkulert) UK-PG6/23(92), Appendix 3

0,00 lb/gal (0,00 g/ltr) (Kalkulert) USA-EPA Metode 24
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Alle overflater som skal males må være rene, tørre og fri for urenheter. Før maling
må alle overflater bedømmes og behandles i.h.t. ISO 8504:1992.

Om nødvendig må sveisesprut fjernes, sveisesømmer og skarpe kanter slipes ned.   

Sandblåsing

Dette produktet må bare males på overflater som er sandblåst til 
Sa2½ (ISO 8501-1:1988) eller SSPC-SP10.

En skarpkantet overflateprofil på 75-100 my (3-4 mils) anbefales.

Interline 967 må males før stålet begynner å oksidere. Hvis det skjer, må hele det
oksiderte feltet sandblåses på nytt, til den grad som spesifiseres ovenfor.

Overflatedefekter som viser seg etter sandblåsingen må slipes, fylles eller behandles
på hensiktsmessig måte.

Flatene kan grunnes med Interline 982 til 15-25 my (0,6-1,0 mils) tørrfilmtykkelse før
oksidasjon skjer.  Forøvrig kan avfuktingsapparat brukes for å holde
sandblåsingsstandarden.  

Interline 982 kan beskytte en blåst flate i inntil 28 dager innvendig i en tank med
tørr atmosfære. Hvis overflaten blir fuktig vil oksidering finne sted, og må da
sandblåses på nytt.  

Påføring av sparkel

Før laminatet påføres bør alle sveisesømmer, overlappskjøter og platekanter sparkles
med Interline 903, alternativt kan Interline 967, fylt med egnet tilsetning, brukes.
Kontakt International Protective Coatings for ytterligere veiledning.

Blanding

Blandingsforhold

Brukstid etter blanding

Høytrykksprøyte

Lavtrykksprøyte

Pensel

Rulle

Tynner

Rengjøringsmiddel

Arbeidsstans

Rengjøring

Forbehandling

Påføring
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Ecotech er et globalt initiativ tatt av International Protective Coatings for å fremme bruken av
miljøvennlige malingssystemer.

Interline 967 må påføres i henhold til Interline 967
systemdatablad og International Protective Coatings
anbefalinger for påføring av tankbelegg.

Produktet leveres som en enhet i to beholdere.  Hele
enheten skal blandes i samme forhold som levert. Når
enheten er ferdigblandet, må produktet brukes innen
angitt brukstid.
(1) Rør opp base (komp. A) med mekanisk røreverk.
(2) Rør opp herder (komp. B) med mekanisk røreverk.
(3) Bland herder (komp. B) med all basen (komp. A) og

rør grundig med mekanisk røreverk. 

2 deler: 1 deler i volum.  

10°C (50°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 40°C (104°F)
60 minutter 45 minutter 30 minutter 15 minutter

Anbefales - Dyse 0,53-0,66 mm (21-26 thou)
- Totalt utgangstrykk ved dyse ikke mindre

enn 176 kg/cm2 (2.500 p.s.i.)  

Anbefales ikke

Egnet Kun til oppflikking og små flater.

Anbefales Se Produktinformasjon

Ikke egnet - SKAL IKKE FORTYNNES

International 822 (eller GTA415)

Ikke la materialet bli igjen i ledninger, pistol eller
sprøyteutstyr. Alt utstyr skal spyles grundig med
International GTA822.  Når porsjoner med maling er
blandet, skal de ikke lagres, og hvis man tar fatt på
arbeidet igjen etter lengre opphold anbefaler vi å fortsette
ved å blande nye porsjoner.  

Alt utstyr skal rengjøres med International GTA822.
umiddelbart etter bruk. Det er god arbeidspraksis å spyle
sprøyteutstyr av og til i dagens løp.  Hvor ofte det skjer,
bestemmes av hvor mye man sprøyter, temperatur og hvor
lang tid det tar, eventuelle opphold medregnet.

Overflødig materiale og tomemballasje skal avhendes i
henhold til lokale forskrifter/bestemmelser
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miljøvennlige malingssystemer.

Interline 967 må påføres i henhold til Interline 967
systemdatablad og International Protective Coatings
anbefalinger for påføring av tankbelegg.

Produktet leveres som en enhet i to beholdere.  Hele
enheten skal blandes i samme forhold som levert. Når
enheten er ferdigblandet, må produktet brukes innen
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Anbefales ikke

Egnet Kun til oppflikking og små flater.

Anbefales Se Produktinformasjon

Ikke egnet - SKAL IKKE FORTYNNES

International 822 (eller GTA415)

Ikke la materialet bli igjen i ledninger, pistol eller
sprøyteutstyr. Alt utstyr skal spyles grundig med
International GTA822.  Når porsjoner med maling er
blandet, skal de ikke lagres, og hvis man tar fatt på
arbeidet igjen etter lengre opphold anbefaler vi å fortsette
ved å blande nye porsjoner.  

Alt utstyr skal rengjøres med International GTA822.
umiddelbart etter bruk. Det er god arbeidspraksis å spyle
sprøyteutstyr av og til i dagens løp.  Hvor ofte det skjer,
bestemmes av hvor mye man sprøyter, temperatur og hvor
lang tid det tar, eventuelle opphold medregnet.

Overflødig materiale og tomemballasje skal avhendes i
henhold til lokale forskrifter/bestemmelser
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Sterkt korroderte flater bør oppflikkes med pensel for å sikre god “fukting” av
overflaten.  

Når Interline 967 skal legges for hånd, bør produktet blandes umiddelbart før bruk
og begrenses til en mengde som kan brukes i løpet av oppgitt brukstid. Påfør et strøk
med Interline 967 ved 600-800 my (24-32 mils) våtfilmtykkelse, med sprøyte eller
rulle på primet/sparklet overflate. Legg International glassfibermatte oppå
harpiksen, og bruk en riflet rulle til å presse glassfibermatten ned i den våte
harpiksen. Påfør mer harpiks og rull til fiberglassmatten er helt mettet og fri for
luftlommer. Når laminatet er herdet, påføres et strøk med Interline 967 uforsterket
gel coat  ved 250-500 my 10-20 mils) våtfilmtykkelse, med sprøyte eller rulle.

Skal ikke påføres ved ståltemperaturer under 10°C (50°F).  

Overflatetemperaturen må alltid være minst 3°C (5°F) over duggpunktet.  

Klimaforholdene inne i tanken bør kontrolleres for å holde en maksimal relativ
fuktighet på 50% ved temperaturer mellom 10-15°C (50-59°F), og en maksimal
relativ fuktighet på 60% ved temperaturer på 16°C (61°F) og høyere, ved påføring
og under herdeprosessen.

Når det siste strøket har herdet seg hardt skal tørrfilmtykkelsen i malesystemet måles
med en passende ikke-destruktiv magnetisk måler for å kontrollere
gjennomsnittstykkelsen på det påførte systemet og at malingsystemet er uten
"pinholes" og andre småhull. Tørrfilmtykkelser på over 500 my (20 mils) kan
kontrolleres ved hjelp av en passende høyspent pulserende hulldetektor, innstilt på
100 volt pr. 25 my tørrfilmtykkelse (100 volt pr. mil).  Hvis spenningen er for høy,
kan det medføre hulling  i selve filmen. Den herdete filmen må være fri for renning,
siging, drypp, innbakt støv eller andre defekter. Alle mangler og defekter må
utbedres.  Reparerte områder må testes på nytt og må herdes som anvist før det
ferdige belegget tas i bruk. Se International Protective Coatings arbeidsbeskrivelse
for detaljert fremgangsmåte ved reparasjon av tankbelegg.

Maksimal motstandsdyktighet skjer først når filmen er fullstendig herdet. Herding
påvirkes av temperatur, fuktighet og filmtykkelse. Normalt vil filmer med
tørrfilmtykkelse på 1.500 my (60 mils) vise en fullt ferdig herding med  optimal
kjemisk motstandsdyktighet innen 7-10 dager ved 25°C (77°F) Herdetemperaturer er
forholdsmessig kortere ved høyere temperaturer og lengre ved lavere temperaturer.

Herdetiden vil variere alt etter tørrfilmtykkelse og forholdene ved påføring og under
herdeperiodene.  

Siden denne formuleringen har kjemikalier med lav molekylvekt, vil noe VOC-
innhold forekomme når produktet testes i.h.t. UK-PG6/23(92), Appendiks 3 og
USA-EPA Metode 24 protokoller. Dette skyldes de høye temperaturer som benyttes
under testprosedyrene. 

Produktet egner seg ikke til lagring av raffinerte produkter som blyfri bensin. Det
egner seg heller ikke til lagring av vannholdige blandinger ved temperaturer over
40°C (104°F).

Dette produktet anbefales til lagring av råolje- og hvitoljeprodukter.

Følgende primere egner seg til Interline 967:

Interline 903
Interline 982

Kontakt International Protective Coatings angående andre primere/toppstrøk som
egner seg.

Ta kontakt med International Protective Coatings for å få bekreftet at Interlinwe 967
egner seg til å komme i kontakt med det materialet som skal lagres.  

Produktdata

System
Kompatibilitet
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20 liter Interline 967 Base 13,33 liter i en 20 liter beholder
Interline 967 Herder 6,67 liter i en 10 liter beholder

3 gallon Interline 967 Base 2 gallons i en 5 gallons beholder
Interline 967 Herder 1 gallon i en 1 gallon beholder

For tilgjengelighet av annen emballasjestørrelse, kontakt International Protective Coatings.

F.N. skipningsnr Ikke farlig

20 liter 19,2 kg (42,2 lb) Base (Komp A) 10,1 kg (22,2 lb) Herder (Komp B)

3 gallon 11,4 kg (25,3 lb) Base (Komp A) 5,2 kg (11,6 lb) Herder (Komp B)

Lagringstid 18 måneder minimum ved 25°C (77°F). Bør deretter 
undersøkes på nytt. Lagres tørt og i skygge, adskilt fra 
antennelseskilder. 

Emballasje

Lagring

Skipningsvekt

Ansvarsfraskrivelse
Begrensninger: Opplysninger på dette datablad er veiledende og enhver som benytter produktet til annet formål enn det som er anbefalt, uten først å ha innhentet skriftlig
bekreftelse fra International Maling AS om produktets anvendelsesmulighet, gjør dette for egen risiko og regning. Enda vi bestreber oss om å forsikre at alle råd vi gir om
produktet (både i dette datablad og på annen måte) er korrekte, har vi ingen kontroll over påføringsforhold, beskaffenhet av det arbeidsstykke som skal behandles eller alle de
forskjellige faktorer som innvirker på bruken eller påføringen av produktet. Vi kan derfor ikke, hvis ikke annet er skriftlig akseptert av oss, påta oss ansvar for uforutsette ting
som måtte oppstå under påføring, eller for tap eller skade (utenom dødsfall eller skade på personer som skyldes vår skjødesløshet) som måtte oppstå ved bruk av produktet.
Opplysninger på dette datablad er til enhver tid gjenstand for justeringer med hensyn til erfaringer og vår politikk om stadig produktutvikling.

Gyldighetsdato: Det er firmaets politikk å oppdatere produktinformasjoner hvert annet år dersom ikke forandringer av produktet gjør det nødvendig å gjøre dette før den tid. Det
er brukerens ansvar å kontrollere at databladet er gyldig før produktet benyttes. Utgitt: 1. Juni 1997
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Ytterligere informasjon vedrørende industristandarder, betingelser og forkortelser
som blir brukt i dette databladet, finnes under følgende avsnitt i International
Protective Coatings Tekniske Manual:

• Definisjoner og Forkortelser
• Forbehandling 
• Påføring 
• Teoretisk og Praktisk Spreevne

Hvert avsnitt av denne informasjon er tilgjengelig på forespørsel.  
• Tankbelegg: Anbefalte Arbeidsmetoder

Dette produktet er beregnet for påføring av kvalifisert personell i industrien, og må
kun benyttes i samsvar med de retningslinjer som er gitt i HMS-datablad, som er
utgitt av International Protective Coatings, samt de opplysninger som fremgår av
merking på emballasjen.

Dersom ikke produktdata er mottatt for det aktuelle produktet, må International
Protective Coatings kontaktes slik at ikke produktet benyttes før dette er tilgjengelig.

Alt arbeid forbundet med påføring av dette produktet skal utføres i henhold til
gjeldende norsk lovgivning for helse, miljø og sikkerhet.

Dersom det sveises eller brennes i flater malt med dette produktet, vil støv og røkgass
dannes. Det kreves da egnet verneutstyr og tilstrekkelig avtrekksventilasjon.

Hvis det er tvil om produktet er egnet til det aktuelle formål, kontakt International
Protective Coatings for råd og anvisning.  

Advarsel: Dette produktet inneholder flytende epoxyer og modifiserte polyaminer og
kan gjøre huden ømfintlig hvis det ikke brukes på riktig måte. 

Tilleggsinformasjon

Sikkerhets 
Forskrifter

Side 4

Copyright © International Paint Ltd. og International er registrerte varemerker.

International Protective Coatings
Adresseliste
Hovedkontor Asia Australia Europa Midt-Østen Nord-Amerika Sør-Amerika
50 George Street 3 Neythal Road 115 Hyde Road 50 George Street PO Box 37 6001 Antoine Drive Rua Gomes de Carvalho, 1356,
London W1A 2BB Jurong Town Yeronga London W1A 2BB Dammam 31411 Houston 15° Andar, Vila Olímpia,
England Singapore 628570 Brisbane England Saudi Arabia Texas 77091 São Paulo, S.P.

Queensland CEP: 04547-005
Australia Brazil

Tlf: (44) 171 612 1400 Tlf: (65) 663 3066 Tlf: (61) 7 3892 8866 Tlf: (44) 171 612 1410 Tlf: (966) 3 842 8436 Tlf: (1) 713 682 1711 Tlf: (011) 3044 0344
Fax: (44) 171 612 1561 Fax: (65) 266 5287 Fax: (61) 7 3892 4287 Fax: (44) 171 612 1555 Fax: (966) 3 842 4361 Fax: (1) 713 684 1327 Fax: (011) 3044 0322

HMS (61) 1800 807 001
Bergen Stavanger

Tlf:  (47) 55 98 53 00      Tlf:   (47) 51 88 20 27
Fax: (47) 55 98 53 99      Fax:  (47) 51 58 06 69
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Sterkt korroderte flater bør oppflikkes med pensel for å sikre god “fukting” av
overflaten.  

Når Interline 967 skal legges for hånd, bør produktet blandes umiddelbart før bruk
og begrenses til en mengde som kan brukes i løpet av oppgitt brukstid. Påfør et strøk
med Interline 967 ved 600-800 my (24-32 mils) våtfilmtykkelse, med sprøyte eller
rulle på primet/sparklet overflate. Legg International glassfibermatte oppå
harpiksen, og bruk en riflet rulle til å presse glassfibermatten ned i den våte
harpiksen. Påfør mer harpiks og rull til fiberglassmatten er helt mettet og fri for
luftlommer. Når laminatet er herdet, påføres et strøk med Interline 967 uforsterket
gel coat  ved 250-500 my 10-20 mils) våtfilmtykkelse, med sprøyte eller rulle.

Skal ikke påføres ved ståltemperaturer under 10°C (50°F).  

Overflatetemperaturen må alltid være minst 3°C (5°F) over duggpunktet.  

Klimaforholdene inne i tanken bør kontrolleres for å holde en maksimal relativ
fuktighet på 50% ved temperaturer mellom 10-15°C (50-59°F), og en maksimal
relativ fuktighet på 60% ved temperaturer på 16°C (61°F) og høyere, ved påføring
og under herdeprosessen.

Når det siste strøket har herdet seg hardt skal tørrfilmtykkelsen i malesystemet måles
med en passende ikke-destruktiv magnetisk måler for å kontrollere
gjennomsnittstykkelsen på det påførte systemet og at malingsystemet er uten
"pinholes" og andre småhull. Tørrfilmtykkelser på over 500 my (20 mils) kan
kontrolleres ved hjelp av en passende høyspent pulserende hulldetektor, innstilt på
100 volt pr. 25 my tørrfilmtykkelse (100 volt pr. mil).  Hvis spenningen er for høy,
kan det medføre hulling  i selve filmen. Den herdete filmen må være fri for renning,
siging, drypp, innbakt støv eller andre defekter. Alle mangler og defekter må
utbedres.  Reparerte områder må testes på nytt og må herdes som anvist før det
ferdige belegget tas i bruk. Se International Protective Coatings arbeidsbeskrivelse
for detaljert fremgangsmåte ved reparasjon av tankbelegg.

Maksimal motstandsdyktighet skjer først når filmen er fullstendig herdet. Herding
påvirkes av temperatur, fuktighet og filmtykkelse. Normalt vil filmer med
tørrfilmtykkelse på 1.500 my (60 mils) vise en fullt ferdig herding med  optimal
kjemisk motstandsdyktighet innen 7-10 dager ved 25°C (77°F) Herdetemperaturer er
forholdsmessig kortere ved høyere temperaturer og lengre ved lavere temperaturer.

Herdetiden vil variere alt etter tørrfilmtykkelse og forholdene ved påføring og under
herdeperiodene.  

Siden denne formuleringen har kjemikalier med lav molekylvekt, vil noe VOC-
innhold forekomme når produktet testes i.h.t. UK-PG6/23(92), Appendiks 3 og
USA-EPA Metode 24 protokoller. Dette skyldes de høye temperaturer som benyttes
under testprosedyrene. 

Produktet egner seg ikke til lagring av raffinerte produkter som blyfri bensin. Det
egner seg heller ikke til lagring av vannholdige blandinger ved temperaturer over
40°C (104°F).

Dette produktet anbefales til lagring av råolje- og hvitoljeprodukter.

Følgende primere egner seg til Interline 967:

Interline 903
Interline 982

Kontakt International Protective Coatings angående andre primere/toppstrøk som
egner seg.

Ta kontakt med International Protective Coatings for å få bekreftet at Interlinwe 967
egner seg til å komme i kontakt med det materialet som skal lagres.  

Produktdata

System
Kompatibilitet
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20 liter Interline 967 Base 13,33 liter i en 20 liter beholder
Interline 967 Herder 6,67 liter i en 10 liter beholder

3 gallon Interline 967 Base 2 gallons i en 5 gallons beholder
Interline 967 Herder 1 gallon i en 1 gallon beholder

For tilgjengelighet av annen emballasjestørrelse, kontakt International Protective Coatings.

F.N. skipningsnr Ikke farlig

20 liter 19,2 kg (42,2 lb) Base (Komp A) 10,1 kg (22,2 lb) Herder (Komp B)

3 gallon 11,4 kg (25,3 lb) Base (Komp A) 5,2 kg (11,6 lb) Herder (Komp B)

Lagringstid 18 måneder minimum ved 25°C (77°F). Bør deretter 
undersøkes på nytt. Lagres tørt og i skygge, adskilt fra 
antennelseskilder. 

Emballasje

Lagring

Skipningsvekt

Ansvarsfraskrivelse
Begrensninger: Opplysninger på dette datablad er veiledende og enhver som benytter produktet til annet formål enn det som er anbefalt, uten først å ha innhentet skriftlig
bekreftelse fra International Maling AS om produktets anvendelsesmulighet, gjør dette for egen risiko og regning. Enda vi bestreber oss om å forsikre at alle råd vi gir om
produktet (både i dette datablad og på annen måte) er korrekte, har vi ingen kontroll over påføringsforhold, beskaffenhet av det arbeidsstykke som skal behandles eller alle de
forskjellige faktorer som innvirker på bruken eller påføringen av produktet. Vi kan derfor ikke, hvis ikke annet er skriftlig akseptert av oss, påta oss ansvar for uforutsette ting
som måtte oppstå under påføring, eller for tap eller skade (utenom dødsfall eller skade på personer som skyldes vår skjødesløshet) som måtte oppstå ved bruk av produktet.
Opplysninger på dette datablad er til enhver tid gjenstand for justeringer med hensyn til erfaringer og vår politikk om stadig produktutvikling.

Gyldighetsdato: Det er firmaets politikk å oppdatere produktinformasjoner hvert annet år dersom ikke forandringer av produktet gjør det nødvendig å gjøre dette før den tid. Det
er brukerens ansvar å kontrollere at databladet er gyldig før produktet benyttes. Utgitt: 1. Juni 1997

Interl ine 967
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Ytterligere informasjon vedrørende industristandarder, betingelser og forkortelser
som blir brukt i dette databladet, finnes under følgende avsnitt i International
Protective Coatings Tekniske Manual:

• Definisjoner og Forkortelser
• Forbehandling 
• Påføring 
• Teoretisk og Praktisk Spreevne

Hvert avsnitt av denne informasjon er tilgjengelig på forespørsel.  
• Tankbelegg: Anbefalte Arbeidsmetoder

Dette produktet er beregnet for påføring av kvalifisert personell i industrien, og må
kun benyttes i samsvar med de retningslinjer som er gitt i HMS-datablad, som er
utgitt av International Protective Coatings, samt de opplysninger som fremgår av
merking på emballasjen.

Dersom ikke produktdata er mottatt for det aktuelle produktet, må International
Protective Coatings kontaktes slik at ikke produktet benyttes før dette er tilgjengelig.

Alt arbeid forbundet med påføring av dette produktet skal utføres i henhold til
gjeldende norsk lovgivning for helse, miljø og sikkerhet.

Dersom det sveises eller brennes i flater malt med dette produktet, vil støv og røkgass
dannes. Det kreves da egnet verneutstyr og tilstrekkelig avtrekksventilasjon.

Hvis det er tvil om produktet er egnet til det aktuelle formål, kontakt International
Protective Coatings for råd og anvisning.  

Advarsel: Dette produktet inneholder flytende epoxyer og modifiserte polyaminer og
kan gjøre huden ømfintlig hvis det ikke brukes på riktig måte. 

Tilleggsinformasjon

Sikkerhets 
Forskrifter
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Copyright © International Paint Ltd. og International er registrerte varemerker.

International Protective Coatings
Adresseliste
Hovedkontor Asia Australia Europa Midt-Østen Nord-Amerika Sør-Amerika
50 George Street 3 Neythal Road 115 Hyde Road 50 George Street PO Box 37 6001 Antoine Drive Rua Gomes de Carvalho, 1356,
London W1A 2BB Jurong Town Yeronga London W1A 2BB Dammam 31411 Houston 15° Andar, Vila Olímpia,
England Singapore 628570 Brisbane England Saudi Arabia Texas 77091 São Paulo, S.P.

Queensland CEP: 04547-005
Australia Brazil

Tlf: (44) 171 612 1400 Tlf: (65) 663 3066 Tlf: (61) 7 3892 8866 Tlf: (44) 171 612 1410 Tlf: (966) 3 842 8436 Tlf: (1) 713 682 1711 Tlf: (011) 3044 0344
Fax: (44) 171 612 1561 Fax: (65) 266 5287 Fax: (61) 7 3892 4287 Fax: (44) 171 612 1555 Fax: (966) 3 842 4361 Fax: (1) 713 684 1327 Fax: (011) 3044 0322

HMS (61) 1800 807 001
Bergen Stavanger

Tlf:  (47) 55 98 53 00      Tlf:   (47) 51 88 20 27
Fax: (47) 55 98 53 99      Fax:  (47) 51 58 06 69
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