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Kérdezze a szakértőket
Az International-nél igazán tudjuk mit jelent minden ügyfél számára
szakértelemmel és tanácsokkal rendelkezésre állni. Mindegy, hogy 
Ön kezdő vagy tapasztalt felhasználó, biztosan van hozzánk kérdése – 
mi pedig boldogan segítünk – így érhet el bennünket...

Törvény által előírt felelősségünk a termékeink
bármelyikéhez, bármely változathoz és bármely
alkotórészéhez biztonsági adatlapot (MSDS)
rendelkezésre bocsátani. Kifejlesztésre került az
MSDS minden egyes anyaghoz a biztonságos
kezelés és a biztonságos feldolgozás érdekében. 
A biztonsági adatlapok olyan információkat
tartalmaznak, mint fizikai adatok, toxicitás,
egészségi kockázatok, elsősegély, reaktív
tulajdonságok, tárolás, ártalmatlanítás,
védőfelszerelés és eljárás kiömlés vagy kifolyás
esetén. Az MSDS egy információs alap bárki
számára, aki termékeinket szakszerűen szeretné
tárolni vagy vészhelyzet esetére, ha véletlenül
mellészóródott a festék, vagy ha baleset történt. 
Az MSDS lapjaink a yachtpaint.com weboldalon
elolvashatók, vagy onnan letölthetők.

A dobozaink címkéjén lévő információk segítik Önt,
hogy termékeinkkel a legjobb eredményeket érje
el, és emellett ne feledkezzen meg a munka- és
balesetvédelemről sem. Munkakezdés előtt mindig
olvassa el a címkén lévő tudnivalókat. A dobozaink
címkéin található további információkat és
jelzéseket a jelen festőábécé 5. oldalán
magyarázzuk el. 

Termékadatlapok

Biztonsági adatlapok

Termékcímkék

yachtpaint.com

0800-1198930

iyp.deutschland@akzonobel.com
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Thomas Zeller
értékesítési vezető

Van most kérdése? Szakértőinknek van válaszuk rá!

A weboldalunkat annak érdekében fejlesztettük
ki, hogy az Önök számára átfogó információt
kínálhassunk világszerte több mint 20 nyelven – 
és mindezt heti 7 napon át, 24 órában. Tanácsokra
van szüksége hajója lakkozásához vagy
karbantartásához? Informálódni kíván az új, vagy 
a bevált termékekről? Javaslatokra vagy tippekre
van szüksége? Egyszerűen csak tudni szeretné,
hogy megy ez? És hogy most hol talál meg
bennünket vagy termékeinket? Egészen
egyszerűen szólva – yachtpaint.com.

Örömünkre szolgál, hogy ezt a műszaki segédletet
valamennyi ügyfelünk számára hozzáférhetővé
tettük. A segélyvonal csapatát műszaki
vevőszolgálatunkon dolgozó kollegáinkból alakítjuk
ki. Ezáltal biztosítjuk, hogy Ön jachtja lakkozásához
vagy átalakításához első kézből kaphatja meg a
legaktuálisabb információkat termékeinkről, a
legjobb eredmények elérése érdekében.

Valamennyi termékünk termékadatlapja (PDS) –
hozzáférhető a yachtpaint.com weboldalon is. 
Ezek a PDS-lapok további tudnivalókkal szolgálnak
a termékről és információkat közölnek a
feldolgozásról, a szállításról és a tárolásról.

02

Festőábécé jachtokhoz

Több mint egy évszázad óta állítunk elő innovatív védőrétegeket, melyek óvnak és
megszépítenek bármely hajótípust, valamint fokozzák a teljesítményt.

Mindegy, hogy Ön merre jár, mindegy milyen vizeken vitorlázik, kiváló védőrétegeket
találhat, melyek az International Paint gondos kutatásainak és know-how-jának
eredményeként tűnnek ki.

Akár a laborban kutatjuk és kísérletezzük ki az új termékeket és módszereket, akár 
a tengeren végzünk teszteket, mindig elemünkben vagyunk. A megfelelő receptúra
megtalálása számunkra éppoly fontos, mint a finom különbségek ismerete az emberek 
és a vizek között világszerte. Ahol hajók vannak, ott vagyunk mi is, az események
közepében. Itt létesítünk kapcsolatokat, oldunk meg problémákat és adjuk tovább 
a tudást és a tapasztalatot.

Our World is Water
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Az International és a környezet: Sok olyan termékünk van, amely segít Önnek a környezetben 
olyan kis lábnyomot hátrahagyni, amennyire csak lehetséges.



Maró hatású
Ha ez az anyag a szembe és a bőrre
jut maró hatása lehet.

Tűzveszélyes
Egy szikra vagy egy cigarettacsikk
tüzet képes okozni – még
gyorsabban, amikor benzin, festék
vagy oldószer van a dobozban, vagy
ha azok gőze a levegőbe jut, tüzet
vagy robbanást okozhat.

Ártalmas 
Ez az anyag a bőrre jutva,
belélegezve vagy lenyelve az
egészségre ártalmas lehet. Hogy
pontosan milyen veszélyek állnak
fent, azt a szöveg megnevezi.

Vízi organizmusokra
veszélyes
Mérgező a vízi organizmusokra,
vizekben hosszan tartó káros hatása
lehet.

Az ebben a fejezetben említett információk
általános bemutatások. Az egészség- és
környezetvédelemmel kapcsolatos további és
aktuális információkat a „Mielőtt hozzákezdene“
- információk címszó alatt talál a
weboldalunkon.

Az International-segélyhívó számunkon is
mindig felhívhat bennünket. Technikusaink
örömmel segítenek Önnek egyénileg is.

Roman Boeck
technikus, csónak-
és hajóépítő mester

„További szakértői
tanácsokra van szüksége 
a termékeinkhez?“

Kerülje a bőrrel történő érintkezést
A festék bőrirritációt válthat ki. Ezért a festékekkel
történő munkavégzéskor megfelelő védőruházatot
és védőkesztyűt kell viselnie. Az overalloknak
takarnia kell az egész testet, a karokat és a lábakat
is. Az arcát nem zsíros védőkrémmel óvhatja. NE
alkalmazzon vazelint, mivel az elősegítheti a festék
bőrön keresztüli felszívódását. A festékkel történő
munka során ne viseljen gyűrűt, órát, vagy ékszert,
mivel ezek mögé jutva a festék közvetlenül a bőrre
kerül. A bőrre fröccsent festéket bő szappanos
vízzel vagy egy arra alkalmas bőrtisztítóval távolítsa
el. Végezetül a bőrét jól krémezze be. A festéket
SOHA NE oldószerrel vagy hígítóval távolítsa el a
bőrről.

Tűz- és robbanásveszély

A legtöbb festék szerves oldószereket tartalmaz,
amelyek a doboz kinyitásakor a levegőbe párolognak.
Néhány óvintézkedéssel csökkenteni lehet a tűz- és
robbanásveszélyt.
■ Kerülje a nyílt láng használatát olyan helyeken, ahol

festékkel dolgoznak

■ Ne dohányozzon

■ A festékeket csak jól szellőztetett és száraz
helyiségekben tárolja, hőforrásoktól vagy napfénytől
távol

■ A dobozokat tartsa jól lezárva

■ Kerülje el a szikrahullás fémekről vagy elektromos
készülékekről

■ Ne hagyjon a földön heverni vagy az overallja
zsebében festékkel, vagy oldószerrel átitatott
rongyot. Némely oldószer és festék öngyulladásra
hajlamos

Veszélyjelzések

A következő veszélyjelzések kerülnek alkalmazásra
dobozainkon. Munkakezdés előtt olvassa el ezeket 
a biztonsági utasításokat.

További információkért látogasson weboldalunkra – yachtpaint.com 05
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Festékes dobozaink címkéin az egészség- és
balesetvédelmi utasítások a törvények szerint
vannak előírva. Az összetételek is a törvénynek
megfelelően vannak feltüntetve, melyek nem mindig
érthetők könnyen. Ebben a fejezetben kívánunk
további információkat nyújtani az alkalmazott
jelzésekhez és szövegekhez. Reméljük, hogy ezzel
megkönnyítjük a termékeinkkel való biztonságosabb
bánásmódot. Mielőtt a festéket bedolgozná, ill. a
dobozt első alkalommal kinyitná, olvassa el a
címkén található utasításokat. Minden címke
tartalmaz különböző jelzéseket és szövegeket,
melyek gyorsan rámutatnak, mire kell különösen
ügyelni. A feldolgozás során a lehetséges 
veszélyek és a biztonsága érdekében szükséges
óvintézkedések alul vannak feltüntetve, és
segítenek a problémák elkerülésében.

Személyi egészségvédelem

Ne nyelje le az anyagokat
Az olyan területen, ahol festéket tárolnak, 
vagy dolgoznak fel, nem szabad enni, inni vagy
étkezéseket előkészíteni. Festék lenyelése esetén:
Őrizze meg a nyugalmát! Haladéktalanul keressen
fel egy orvost! NE kísérelje meg a lenyelt festéket
kihányni!

Kerülje az anyagok belégzését
Az oldószerek gőzeinek, mérgező poroknak vagy a
porlasztott festékködnek a belégzése jó szellőzéssel
csökkenthető. Amennyiben ez nem lehetséges, 
és ha arra a címkén a megfelelő utasítás áll, 
akkor a megfelelő légzőmaszkot viselni kell. Régi
antivegetatív bevonatok lecsiszolásakor viseljen
aktív szenes maszkot. Az antivegetatív bevonatot
soha ne szárazon csiszolja, vagy próbálja meg
lánggal leperzselni! Ekkor mérgező gázok és porok
keletkezhetnek.

Egészség és biztonság

KATTINTSON, vagy HÍVJON –
Szaktanácsok hívásra 

A személyi munkavédelmi felszereléssel kapcsolatos további információt a yachtpaint.com weboldalon talál
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Rosszul szellőztetett helyiségekben a keringetett
levegőtől független légzésvédő felszerelést kell
viselnie. Az oldószerek gőzei a levegőnél
nehezebbek. Ezeknek a gőzöknek a belélegzése
elkábít, fejfájást idéz elő és részegség érzetét kelti
– mindez a legtöbbször eszméletvesztéshez is
vezet. Feltétlenül vegye figyelembe a termékcímkén
lévő utasításokat, és győződjék meg róla, hogy a
megfelelő védőfelszerelést viseli.

A festékszórás önmagában egy további veszélyt rejt.
A porlasztott festékködöt semmilyen körülmények
között sem szabad belélegezni. Szóráskor a
biztonsági utasításokat feltétlenül be kell tartani.
Csak akkor javasoljuk a festékszórást végezni, ha
rendelkezésre bocsátották a belégzéshez alkalmas
levegőt teljes légzésvédő maszkkal és
védősapkával.

Ne kerüljenek az anyagok a szemébe
A festékekkel történő érintkezéskor (a doboz
felnyitása, kenés, stb.) védőszemüveget kell 
viselni a festék szembe fröccsenésének
megakadályozására. Egy normál szemüveg erre
nem elegendő! Jó védőszemüveget néhány euróért
lehet már kapni minden jobb festékboltban vagy
építési áruházban. Csak olyan védőszemüveget
használjon, amely az EN166 sz. szabványnak
megfelel. Ha mégis a szemébe jutott a festék, akkor
azonnal kezdje el az öblítését friss tiszta vízzel 15
percen keresztül, mialatt a szemhéját nyitva tartja.
Végezetül a lehető leggyorsabban vegyen igénybe
orvosi segítséget.



2-3 (1 szezon) / 3-4 (18 hónap) 2-3 2-3

8.3 9.0 9.9

Nr. 3Nr. 3

Trilux 33

■ Lassan kopó algagátló bevonat,
megakadályozza a felrétegződést

■ Alkalmas gyors- és parton/szárazon
tárolt hajók számára 

■ Biolux® – technológia a tartós
védelemért

■ Alga elleni védelem akár 18 hónapra

✓

Lassan kopó

✓

Nr. 3

Ultra EU

■ Rendkívül erős összetétel az
intenzíven algásodó területekre

■ Kemény, tartós fedőfesték

■ Biolux® technológia a tartós 
algásodás elleni védelemért

VC® Offshore

■ Alkalmas sós és édesvízi 
hajózáshoz is

■ Az algagátló védelem nagyon 
sima és kevéssé súrlódó felületet
létesít

■ A kemény, sima fedőréteg a 
végén nagyon finom csiszolópapírral
polírozható

25 csomóig✓

Mielőtt hozzákezd a munkához, olvassa el figyelmesen a termékek adatlapját.

2-3 2-3 minimum 3

11.7 11.7

VC® General
Thinner

VC® General
Thinner

VC® General
Thinner

VC® General Thinner
TISZTÍTÁSHOZ

VC®17m Extra VC®17m Trilux Prop-O-Drev

■ Vékony rétegű antivegetatív 
védelem vitorlások és
motorcsónakok számára

■ Az algagátló védelem kevéssé
súrlódó felületet létesít

■ Kemény és sima felület 

■ Rövid száradási idők

■ A VC®17m Extra a kemény
algásodási körülményekhez

■ Vékony rétegű algagátló védelem
vitorlások és motorcsónakok
számára

■ Az antivegetatív védelem kevéssé
súrlódó felületet létesít

■ Kemény és sima felület 

■ Rövid száradási idők

■ A VC®17m az enyhébb vagy 
közepes algásodási körülményekhez
alkalmas

■ A spray kiszerelés leegyszerűsíti
a nehezen hozzáférhető felületek
megmunkálását is

■ Hajócsavar, külmotorok 
és hajtóművek számára

■ Alumínium és nemesacél
felületre is alkalmas

■ Biolux® – technológia a tartós
védelemért

✓ ✓ ✓

1 doboz a közepes 
hajtóműhöz

További információkért látogasson weboldalunkra – yachtpaint.com
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✓

Gyors áttekintés

Terméktulajdonságok

Hígítás

9.0 9.0Fedőképesség (m2 / liter)

Bevonatok száma 2-3 (1 szezon) / 3-4 (24 hónap) 1-2

A hajó építőanyaga

Motorcsónakok 25 csomó
feletti menetsebességgel

Felhasználás módja

Alkalmazás a legnehezebb
algásodási körülmények között

Nr. 3

Önkopó

Cruiser® Uno EU

■ Védelem egy egész szezonon át
minden körülmény között, kivéve 
a legintenzívebb algásodást

■ Egyrétegű, így időt, fáradságot 
és pénzt spórolhat meg

■ Motorcsónakokhoz (max. 25
csomóig) és vitorlás hajókhoz

■ Kevés illékony szerves vegyületet
tartalmaz, így teljes környezeti
hatása nem jelentős

■ A felület 24 órán belül festhető 
és vízbe mártható

GFK FA ACÉL NEMESACÉLBRONZALUMÍNIUM

Az International az algagátló bevonatok
nagy választékát gyártja, hogy
mindenfajta algásodási forma 
ellen és valamennyi hajótípus számára
megoldást nyújthassunk. A következő
táblázatok az ideális antivegetatív 
bevonat kiválasztásában segítik Önt.

✗

ECSET HENGER SZÓRÓFLAKON JÓ NAGYON JÓ KIVÁLÓ
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A válasz csupán egy kattintásnyira van – a yachtpaint.com weboldalon
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Óvatosan alkalmazza az antivegetatív bevonatokat – használat előtt mindig olvassa el a címkén és az adatlapokon található információt.

ÓLOM

Dirk Edler, tengerészkapitány

Speciális alkalmazás

‘

„El kívánja távolítani a régi antivegetatív bevonatot?“

Érdekli Önt a kiválasztott termék környezetre gyakorolt hatása*?
További tudnivalókat az echoprogram.com oldalon talál.
* A MI termékskálánk legnagyobb mennyiségben értékesített termékéhez viszonyított érték.

Micron® Extra EU

■ Prémium minőségű, több
szezonban is használható
kopolimer algásodásgátló a
legintenzívebben algásodó
területekre

■ Egy teljes felvitel 24 hónapos
védelmet biztosít

■ Biolux® technológia a tartós
algásodás elleni védelemért

■ Akár 12 hónappal a vízre
bocsátás előtt alkalmazható

Algagátló bevonatok

Kemény



A hígítók és az oldószerek rendszerint
ugyanolyanok, vagy nagyon hasonlóak, 
mint a termékekben lévők. A hígítókat a
könnyebb feldolgozáshoz vagy a szerszám
tisztítására alkalmazhatjuk.

További információkért látogasson weboldalunkra – yachtpaint.com
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Terméktulajdonságok

Hígító Nr.9 Nr.1

12.0 12.0

Bevonatok száma 2-3 1-2

A hajó építőanyaga

Felhasználás módja

Ajánlott alapozás

A selyemfényű matt
felület érdekében hozzá
kell adni:

A csúszásmentes 
felület érdekében 
hozzá kell adni:

Perfection
előalapozó festék

Polyurethane
Matting Additive

Csúszásmentesítő
adalék

Csúszásmentesítő
adalék

Pre-Kote

Matting
Additive

Perfection Toplac®

Gyors áttekintés

■ 2 komponensű poliuretán 
a kiváló teljesítményhez

■ A kémiai kikeményedés
gondoskodik a rendkívüli
keménységről és kopásállóságról

■ Egyedülálló UV-védelem
gondoskodik a hosszantartó 
fényről és színállóságról

■ Professzionális eredmények,
könnyű elérése

■ Prémium minőségű színes
jachtlakk nagy tartóssággal 
és fénnyel

■ A szilikon alkil összetétel kétszer
annyira tartós mint a szokványos 
1 komponensű színes lakk

■ Kiváló UV-állóság
■ Mélyebb fény egyszerűbb

bedolgozás mellett

GFK ECSETFA ACÉL ALUMÍNIUM HENGER SZÓRÁS
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Használja ezt a táblázatot, amelyben
válaszokat adunk a leggyakoribb
kérdésekre, hogy projektjéhez 
megtaláljuk a tökéletes festéket.

A
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Víz feletti bevonatok

Fedőképesség (m2 / liter)

* * ** * *

* megfelelő alapozásra
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Nr.1 Nr.1

Danboline

■ Csúszásmentesít poliuretán
fedőfesték

■ Finom ásványi anyagokat
tartalmaz, melyek csúszásmentes
és tartós felületet alkotnak

■ Minden alapozáshoz alkalmas
■ A selyemfényű felület

megakadályozza a visszatükröződést
■ Közvetlenül a dobozból lehet

hengerrel és ecsettel felhordani

■ Terhelhető festék a hajófenék
és a padlórekeszek számára 

■ Vegyileg ellenálló a kipufogó
gázoknak, üzemanyagnak és
olajnak 

■ Nagy fedőképesség

■ Egyszerű tisztítani

9.5 11.0

1-2 1-2

– –

– –

– –

Mi az a mattító adalék?...

A mattító adalék hozzáadagolható
az International színtelen és színes
lakkjaihoz is és a keverési aránytól
függően, mellyel a selyemfényűtől
a mattig változtatható

Mi az a
csúszásmentesítő
adalék?...

A csúszásmentesítő adalék 
egy műanyag-granulátum, 
mely hozzákeverhető a színtelen 
és színes lakkokhoz is, 
hogy a felület
csúszásgátlását
befolyásoljuk
vele. A
mennyiségtől
függetlenül
különféle
szerkezetű. 

A mattító adalékról és a
csúszásmentesítő anyagról,
valamint a használatról további
információt a dobozon talál, 
vagy a termékek adatlapján a
yachtpaint.com weboldalon.

Interdeck

* * * * * *

Érdekli Önt a kiválasztott termék környezetre gyakorolt hatása*?
További tudnivalókat az echoprogram.com oldalon talál.
* A MI termékskálánk legnagyobb mennyiségben értékesített termékéhez viszonyított érték.

Mennyi algagátló festékre van szükségem?
A következő lépések szerint haladva számíthatja 
ki a szükséges festékmennyiséget:

1. A megfelelő képlet (lásd alább) segítségével
számítsa ki a bevonni kívánt felület nagyságát.

2. Ossza el az így kapott felületet a kiválasztott
festék fedőképességével, és megkapja, hány
literre lesz szüksége.

3. A literek számát a felvinni kívánt rétegek számával
megszorozva kapja meg a teljes festékszükségletet.

B

LOA

F

A víz alatti felület kiszámítására
szolgáló képletek

LWL

LWL x (B + D) = Víz alatti felület (m2)

D

LWL

0.50 x LWL x (B + D) = Víz alatti felület (m2)

Tőkesúlyos versenyhajó

D

LWL

0.75 x LWL x (B + D) = Víz alatti felület (m2)

D

2

Egytestű hajó1

Közepes merülésű versenyhajó3

Information

LOA: Teljes hossz

LWL: Vízvonal hossza

B: Szélesség

D: Merülés

F : Szabad
oldalmagasság

Nr. 1 Többcélú hígító és berendezés tisztító az 1-komponensű termékekhez.

Nr. 3
Normál esetben a Primocon és az összes többi antivegetatív bevonathoz (kivéve a 
Micron® Optima és VC® termékeket) és az 1 komponensű színtelen lakkok szórásához.

Nr. 7 Epoxi termékekhez.

Nr. 9 A 2 komponensű poliuretán termékekhez.

VC® General
Speciális hígító valamennyi VC® termékhez.

Thinner

Mire kell nekem a hígító?



Érdekli Önt a kiválasztott termék környezetre gyakorolt hatása*?
További tudnivalókat az echoprogram.com oldalon talál.
* A MI termékskálánk legnagyobb mennyiségben értékesített termékéhez viszonyított érték.Mielőtt hozzákezd a munkához, olvassa el figyelmesen a termékek adatlapját.

4 1-2 1-2

6.0 12.0 12.0

Semmilyen körülmények 
között ne hígítsa

Alkalmazása csak a gélbevonat teljes
eltávolítását követően

Ügyeljen a termék adatlapjára

Nr.1Nr.9

Gelshield® Plus Perfection előalapozó festék Pre-Kote

■ Vastag rétegű, oldószermentes
epoxi alapozás

■ Két színárnyalat az optikai
rétegellenőrzéshez

■ Nem tartalmaz káros oldószert,
ami behatolhatna a laminált
anyagba

Ozmotikus hólyagok eltávolítására
a GFK hajótörzsön 

■ 1 komponensű nagy értékű
előalapozó festék

■ 1 komponensű színes
lakkokhoz

■ Egyszerű bedolgozás, nagy
fedőképesség

■ A hosszú átdolgozási
intervallumok feleslegessé
teszik a közbülső csiszolást

1 komponensű színes lakkok alá

Ne alkalmazza 2 komponensű
termékek alá

■ 2 komponensű poliuretán
előalapozó festék

■ Egyszerű bedolgozás, 
gyorsan száradó

■ Jó csiszolhatóság

■ Selyemmatt felület

A Perfection színes lakk alá

Ne alkalmazza 1 komponensű
termékekre 

✓ ✗ ✗

✓ ✓

* * * * * *

Előalapozó festékek
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* megfelelő alapozásra

2-5 3-7 5-6

8.1 11.3 8.1

Nr.7
VC® General
Thinner

Nr.7

Interprotect® VC® Tar2 Gelshield® 200

■ Gyorsan száradó és egyszerűen
bedolgozható 2 komponensű 
epoxi alapozó

■ Kitűnő korrózióvédelmet kínál

■ Alkalmazható meglévő epoxi
alapozásokra ragasztó alapként

Ha nagy teljesítményű korrózióvédő
rendszerre van szükség

Ne alkalmazza 1 komponensű
termékekre vagy antivegetatív
bevonatokra

■ Ozmózis elleni védelem GFK, és
korrózió elleni fémek esetében

■ Korszerű eloszlási tulajdonságai 
miatt a rétegek között nem igényel
csiszolást

■ Sima felszínt ad, ezért ideális 
az antivegetatív bevonat alá

A VC antivegetatív bevonat alá, a
különösen sima felület elérésére

■ Gyorsan száradó epoxi alapozás 
az ozmózis elleni védelemhez

■ Öt rétegben kínál ozmózis elleni
védelmet (250 µm)

■ 5 °C-tól alkalmazható

■ A gyors száradás napi több 
réteg felhordását teszi lehetővé

Ozmotikus hólyagok keletkezésének
megelőzésére a GFK hajótörzsön és a
hajófenéken

✓ ✓ ✓

✗✗✓

ECSET HENGER SZÓRÁSGFK FA ACÉL ALUMÍNIUM ÓLOM CINK
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Terméktulajdonságok

Jellemző felhasználás

Hígítás

12.0 7.4

Bevonatok száma 4 1-5

A hajó építőanyaga

Felhasználás módja

Vízvonal feletti alkalmazás

Vízvonal alatti alkalmazás

Nr.3Nr.1

Yacht Primer Primocon

■ Hagyományos 1 rétegű alapozás 
a víz feletti részeken

■ Gyorsan száradó korrózióvédelem

■ Alumínium-pigmenteket tartalmaz,
melyek korrózióvédő gátat
képeznek

Víz felett, 1 komponensű
előbevonat alá

Ne dolgozza át 2 komponensű,
oldószer tartalmú termékekkel 

■ Hagyományos 1 komponensű
alapozás a víz alatti részeken

■ Gyorsan száradó korrózióvédelem

■ Alkalmazható a legtöbb
antivegetatív bevonat alá* vagy
záró alapként az összeférhetetlen,
vagy ismeretlen antivegetatív
bevonatok közé 

Víz alatt, antivegetatív bevonat 
alá, vagy ismeretlen antivegetatív
bevonatok lezárására 

Ne alkalmazza a VC®17m-mel
kapcsolatban

Használja ezt a táblázatot, amelyben
válaszokat adunk a leggyakoribb
kérdésekre, hogy projektjéhez 
megtaláljuk a tökéletes alapozót.

✓

✓✗

✗

Gyors áttekintés

Alapozók és előalapozó festékek

13

Alapozások

Fedőképesség (m2 / liter)



GFK FA ACÉL ALUMINIUM ÓLOM

Spatulával való munkavégzés

Terméktulajdonságok

A hajó építőanyaga
(alapozás után, GFK közvetlenül)

Fedőképesség (m2 / liter) 1,0 (1 mm-es vastagságnál)

Watertite

■ 2 komponensű vízálló összetétel 
■ Akár 2 cm-ig is felhordható egy menetben

A hajója nem csupán az elemek pusztításának van kitéve. Károk keletkezhetnek
ütközések, kopás és más mechanikai igénybevétel hatására is. Spatulázó masszák
alkalmazhatók a kisebb károk javítására. A megfelelő spatulázó massza kiválasztásától
függ a javítás tartóssága. A Watertite egy 2 komponensű víztaszító massza víz feletti és
víz alatti munkákra és egy menetben akár 2 cm-es rétegben is felvihető.

Alkalmazása a vízvonal felett és alatt ✓

A Woodskin egy rugalmas
olaj/lakk hibrid, amely
védőréteget képez a fa
felületén. A mikroporózus
tulajdonságai lehetővé teszik a
Woodskin számára, hogy együtt
lélegezzen a fával; a festékréteg
apró lyukai kitágulnak és
összeszűkülnek, de mégis elég kicsik ahhoz, 
hogy lepergessék a vizet – amely a penész első
számú okozója. A Woodskin felvitele igen
egyszerű: hígításra és a rétegek közötti
csiszolásra nincs szükség.

A csúszásmentes felületek kialakítására alkalmazzon csúszásgátló adalékanyagot.

JÓ KITŰNŐ‘SZÓRÁSECSET HENGER

Színtelen lakkozási munkáknál az utolsó fedőréteget befolyásolhatja a fa szerkezete. Simább
felületet közbülső csiszolással lehet elérni, és a bevonatok számával. De tudja Ön, hogy, az
International Clear Wood Sealer Fast Dry színtelen lakk alatt gyorsan szárad, tisztán alapoz
és kitölti a fa szerkezetét, és átlagon felül sima, üvegszerű felületet hoz létre és minden kiváló
minőségű színtelen lakkal áthúzható?

* A floridai kísérleti eredményeink alapján.

Festőábécé jachtokhoz

Nr.1

Terméktulajdonságok

Hígítás Nr.9

12.0 12.9

2-5 2-6

Alkalmas olajos fákhoz
(Pl. teakfa vagy irokofa)

Bevonatok száma
Alkalmazásonként változhat. 
További információk a dobozon 
vagy a termék adatlapján.

UV-védelem

A selyemmatt 
fedőréteghez hozzáadni:

Nr.3

Polyurethane
Matting Additive

Matting
Additive

Perfection Plus Schooner® Gold

Gyors áttekintés

■ Tökéletes minőségű 2 komponensű
poliuretán színtelen lakk

■ Kitűnő vegyianyag- és kopásállóság

■ Rendkívül magas fényű

■ Tökéletes UV-védelem,
professzionális minőség

■ Egyszerű a keverése: 2:1 arányban
térfogat szerint

✓ ✓

Színtelen lakkok
Használja ezt a táblázatot, amelyben
válaszokat adunk a leggyakoribb
problémákra, és hogy projektjéhez
megtaláljuk a tökéletes színtelen lakkot.

Felhasználás módja
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■ Prémium minőségű 1
komponensű színtelen lakk
hosszan tartó UV-védelemmel

■ Borostyán színű, különösen 
mély fénnyel 

■ Jó lefolyási tulajdonságai miatt
egyszerű a bedolgozása

■ Csiszolni csak minden második
bevonat alkalmával szükséges

■ A színtelen lakk kedvelőinek 
és profik számára kifejlesztve

A
d
a
lé

k

Átvonhatók 
vele korábbi

színtelen lakkok,
megőrizve magas

vényüket

Fedőképesség (m2 / liter)

*

Schooner® Compass Goldspar® Satin Original

■ Prémium minőségű 
1 komponensű színtelen
lakk faolaj bázison, 
kitűnő UV-védelemmel

■ Borostyán színű,
különösen mély fénnyel 

■ Jó lefolyási tulajdonságai
miatt egyszerű a
bedolgozása

■ Selyemfényű poliuretán
színtelen lakk belső térbe

■ Forró vízzel, gyenge
savakkal és lúgokkal
szemben ellenálló

■ Agyorsan száradó
összetétel csökkenti a
porzárványok kialakulási
veszélyét

■ Hagyományos, 
sokoldalú minőségi lakk 

■ Jó lefolyási tulajdonságok,
rugalmas és tartja a
fényét

■ Csekély mértékű saját
szín, ezért ideális a
világos fákon

■ Alkalmas belső és 
külső részekhez és 
már meglévő lakkozásra

14.3 12.9 10.3 11.7

5-7 3-6 3 3

Matting
Additive

Matting
Additive

–
Matting
Additive

✓✓ ✓ ✓

Nr.1 Nr.3Nr.1 Nr.3 Nr.1 Nr.3 Nr.1 Nr.3

Csak a belső részekre

■ Nagy értékű 1
komponensű poliuretán
színtelen lakk

■ Jó kopás- és UV-állóság
■ Naponta 2 réteg,

csiszolni csak minden 
2. - 3. bevonat után kell

■ Világos borostyánszín
■ HALS stabilizátort és 

UV-abszorbert tartalmaz

17

Terméktulajdonságok
■ Gyakorlati kiadósság: 10m²
■ Minimum 3 réteg
■ Olajos faanyagokon használható

Felhasználás módja

UV-védelem

Woodskin: Védőréteg fafelületre

Jellemzők és előnyök

■ Mikroporózus olaj/lakk hibrid fára
– A rugalmas réteg kitágul és összeszűkül a fával

együtt; mikroporózus, vízlepergető tulajdonságai
meggátolják a penész kialakulását

■ Az alacsony viszkozitású formula nem igényel
hígítást a felvitel előtt
– Felvitele ecsettel könnyű, a termék könnyen folyik 

és behatol a fába; száradás után finom, fényes
réteget képez

■ Nincs szükség csiszolásra a rétegek között; 
nem fog megrepedezni vagy lepattogzani
– Az előkészítési és karbantartási igény minimális

mind a felvitelek közben, mind azok között

■ Áttetsző színezőanyagokat tartalmazó formula
– Az áttetsző, természetes tikfa szín kiemeli bármely

fafelület eredeti szépségét

■ HALS fénystabilizátort és UV-elnyelőt tartalmaz
– Egy egész szezonon át ellenáll az ultraibolya

sugárzás káros hatásainak

„Ugye mindig azt kérdezte magától, hogy lehet az hogy a profik
olyan üvegszerű felületet hoznak létre a színtelen lakkal?“

ÚJ

Érdekli Önt a kiválasztott termék környezetre gyakorolt hatása*?
További tudnivalókat az echoprogram.com oldalon talál.
* A MI termékskálánk legnagyobb mennyiségben értékesített termékéhez viszonyított érték.



POLISH AND WAX
■ Többfunkciós szer festett és gelcoat

bevonatú felületekre
■ Csiszolóanyag és viasz tartalmának,

köszönhetően egyetlen gyorsan és
könnyen alkalmazható szerrel oldható 
meg a helyreállítás és a védelem

MARINE WAX
■ Hosszantartó feényt biztosít
■ Fényes, kemény és kosztaszító felületet

eredményez

UV WAX SEALER
■ UV védelmet biztosító viaszos

ápolószer, amely hosszantartó 
fényt biztosít

■ Az ultraibolya sugárzást (UV) elnyelő
anyagokat tartalmaz, amelyek
meghosszabbítják a viasz élettartamát

TEAK OIL
■ Hagyományos skandináv formula
■ Kiemeli és megvédi a teakfa és más

keményfa felületek természetes szépségét

SUPER CLEANER
■ A kiváló hatásfokkal működő formula

eltávolítja a koszt, az olajat, a viaszt és
a zsírt

■ Hígítva általános tisztítószerként,
tömény formájában pedig a makacs
szennyeződések eltávolítására használható

STAIN REMOVER
■ A zselés halmazállapotú szerrel gyorsan

eltávolíthatók a legmakacsabb foltok is
■ Egyszerűen használható – nem kell

hosszasan sikálni
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A referenciaértéket 
képviselő termékhez 

viszonyított környezeti hatás
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Ez az egyedi eszköz, amely csak az International
Paint Ltd. és termékeink számára érhető el,
meghatározza a vizsgált kategóriába 
(pl. bevonófestékek, alapozófestékek stb.) 
tartozó legnagyobb mennyiségben értékesített
referenciatermékhez viszonyított környezeti hatást.

Ezt a relatív hatást ezután átváltjuk „Echo
minősítésre”, aminek a lényege a következő.
Minél kisebb a szám értéke, annál kisebb a
relatív környezeti hatás.

További tudnivalókat az echoprogram.com
oldalon talál.

FESTÉS KÖRNYEZETTUDATOSAN

MI AZ ECHO PROGRAM?
Az International, az AkzoNobel
kötelezettségvállalásával összhangban,
elkötelezett az iránt, hogy a környezetvédelem
terén vezető szerepet töltsön be a világon. 
Ezen elkötelezettség megvalósulása az 
Echo program.

MIÉRT FONTOS SZÁMUNKRA
A KÖRNYEZETVÉDELEM?
Azáltal, hogy csökkentjük a környezetre
gyakorolt hatást, és közben továbbra is kiváló
minőségű termékeket gyártunk, tiszta és
biztonságos környezetet teremtünk mindnyájunk
számára, így nemcsak most, de a jövőben is
hódolhatunk a hajók iránti szenvedélyünknek.

MIRE TERJED KI AZ 
ECHO PROGRAM?
Az Echo program az International minden jacht
üzletágbeli tevékenységére kiterjed, és célja 
a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatás
csökkentése. A részletes leírást az
echoprogram.com oldalon olvashatja.

MELY TERMÉKEKRŐL 
VAN SZÓ?
Segíteni szeretnénk kedves vásárlóinknak
abban, hogy úgy tudják kiválasztani
termékpalettánkból a nekik megfelelő terméket,
hogy tudják az adott termék környezetre
gyakorolt relatív hatását*. Ezért minden
termékünket értékeltük az AkzoNobel által
kifejlesztett környezetvédelmi értékelő eszköz
(Environmental Scorecard) segítségével.

echoprogram.com

ALACSONYABBMAGASABB

* Az egyes termékek minősítésének
megállapításakor a viszonyítási alapot mindig
az ÁLTALUNK legnagyobb mennyiségben
értékesített termékünk adja. Más gyártók
termékeihez történő viszonyítás nem
alkalmazható.

Értékelő eszközünk és az Echo minősítő rendszer
mind azt a célt szolgálják, hogy egyértelmű és
tudományosan megalapozott információkat
adjunk arról, hogy az International milyen értékelő
és minősítő rendszereket alkalmaz annak
megállapítására, hogy termékei mekkora hatást
gyakorolnak a környezetre. Mindezen információk
segítségével Ön kiválaszthatja termékskálánkból a
környezetvédelmi igényeinek legmegfelelőbb
terméket*.

Elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem
iránt, ami azt jelenti, hogy az Ön
környezetéért is elkötelezettek vagyunk.

TEAK OILTEAK RESTORER

Gyors
(3 termék)

SUPER CLEANER POLISH AND WAX BOAT SHAMPOO

Alapos
(5 termék)

SUPER CLEANER
LIQUID RUBBING
+ MARINE POLISH MARINE WAX BOAT SHAMPOO

SUPER CLEANER
+ STAIN REMOVER*

LIQUID RUBBING
+ MARINE POLISH UV WAX SEALER BOAT SHAMPOO

TISZTÍTÁS HELYREÁLLÍTÁS VÉDELEM KARBANTARTÁS

SUPER CLEANERFára
(3 termék)

Hajóápolás
Az International Paint egymást kiegészítő hajóápolási termékeinek új családja 
egyszerűen alkalmazható rendszert alkot, amely a gelcoat bevonatú, festett és fa felületek
TISZTÍTÁSÁRA, HELYREÁLLÍTÁSÁRA, VÉDELMÉRE és KARBANTARTÁSÁRA használható.

ÚJDONSÁG!

LIQUID RUBBING
■ Biztonságosan állítja helyre a gelcoat

bevonatú és a festett felületeket
■ Polírozásra kész felületet létrehozva

távolítja el a karcolásokat és az
oxidáció nyomait

MARINE POLISH
■ Magas fényű polírozóanyag gelcoat

bevonatú és festett felületekre
■ Sima, magas fényű felületet eredményez

TEAK RESTORER
■ Teakfa és keményfa tisztítására 

és fehérítésére
■ Visszaállítja a teakfa természetes színét

TISZTÍTÁS

HELYREÁLLÍTÁS

VÉDELEM

KARBANTARTÁS

BOAT SHAMPOO
■ Kíméletes hatású univerzális tisztítószer,

amely minden felületen használható
■ Tisztává és víztaszítóvá varázsolja a

felületeket, a viaszt azonban nem távolítja el

* SZÜKSÉG ESETÉN

Kiváló telje-
sítmény (6 termék)



Az új festőábécénket jachtokhoz és színkártyához az Ön számára – mint jachttulajdonos számára
fejlesztettük ki, hogy a megfelelő termékek kiválasztását a lehető legegyszerűbbé tegyük. Ha termékeinkről,
bevonati rendszereinkről, az alapozások előkészítéséről további információkra van szüksége, vagy
egyszerűen csak hajója lakkozásához vagy átdolgozásához igényel további szakértői javaslatokat, látogassa
meg weboldalunkat. Használja vezérfonalunkat egyszerű, lépésről-lépésre adott információkkal, hasznos
tanácsokkal és tippekkel a professzionális eredmény eléréséhez – Bármikor!

Jean-Pierre Martius, technikus, hajóépítő mester

„Látogassa meg weboldalunkat, 
ott további szakértői ajánlásokat talál.“

A válasz csupán egy KATTINTÁSRA van, a yachtpaint.com oldalon

Az Ön kereskedője:International 
Farbenwerke GmbH 
Sachsenkamp 5
20097 Hamburg
Tel: 040-72003-222
Fax: 040-72003-110

A termékeinkről valamennyi adatot a legjobb tudomásunk szerint közöltünk.
Termékeinknek az itt speciálisan ajánlottól eltérő célú alkalmazása a
felhasználó felelősségére történik, mivel a megmunkálandó felület
minőségét és állapotát ellenőrizni, továbbá termékeink előkészítésének és
alkalmazásának több tényezőjét befolyásolni nem tudjuk. Vegye figyelembe
a címkéken és termékadatlapokon és/vagy a biztonsági adatlapokon lévő
utasításokat.

, International, az AkzoNobel logó és valamennyi itt 
bemutatott termék az AkzoNobel védjegye vagy licence.
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