
A TERMÉK MEGNEVEZÉSE

UV fénynek ellenálló hagyományos jacht lakk. A jellemzői közé tartozik a kiváló rugalmasság, a könnyű alkalmazhatóság, a fény jó megtartása és az alaktartás. 

A kifejezetten a könnyű színes fákhoz alkalmazható nagytisztaságú finiselés. 

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Szín YVA202

Finiselés Teljes fényű

Fajsúly 0.93

Száraz anyag mennyisége 52% 

Tipikus eltarthatósági idő 2 év

Illékony szerves vegyületek (a 

szállítás szerint)

352 g/l 

Az egység mérete 375 ml, 750 ml, 2.5 l

SZÁRÍTÁSI/FEDŐFESTÉSI INFORMÁCIÓ

Szárítás

  5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F) 

 

Érintésre száraz [ISO] 16 óra 10 óra 5 óra 3 óra

Fedőréteg

Az alaplemez hőmér séklete

  5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F) 

Fedőréteg …-tal Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

 
Original 36 óra 5 napok 24 óra 4 napok 16 óra 2 napok 12 óra 1 napok

ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT

Előkészület KORÁBBAN LAKKOZOTT FA 

Jó állapotban Tisztítsuk meg Super Cleaner-rel. Csiszoljuk simára 280-320-as csiszolópapírral. Távolítsuk el a 

csiszolási port oldószerrel! 

Rossz állapotban Távolítsunk el minden korábbi bevonatot! 

CSUPASZ FA Csiszoljuk le simára 80-180-as csiszolópapírral, majd 280-as csiszolópapírral. Távolítsuk el a csiszolási 

port ecsettel, porszívóval vagy ledörzsöléssel. Ha oldószerrel dörzsöljük, hagyjuk teljesen megszáradni az első réteg 

felvitele előtt. 
Csupasz fa alapozása Hígítsa az első réteget 10-15%-kal az 1.sz. hígítóval. 

Módszer Legalább 3 hígítatlan réteget vigyünk fel, henger alkalmazása esetén többet. A legjobb eredmények elérése céljából 320-

400-es csiszolópapírral finoman dörzsöljük le az egyes rétegek között. Ne dolgozzunk közvetlenül a dobozból! Öntsük ki 

a felhasználni kívánt mennyiséget egy külön tartóba! 

Tippek Keverés Használat előtt jól keverjük el! 

Higító Thinner No.1, Thinner No.3 

Tisztító Thinner No.1 

Henger Henger alkalmazásakor simítsuk el ecsettel vagy párnával, különben légbuborékok maradnak a rétegben.

Légmentes szpré (Csak professzionális, festékszórós felvitelre) Nyomás: 176-210 bar. A csúcs mérete: 

1.365-1.580. 

Hagyományos szpré (Csak professzionális, festékszórós felvitelre) Nyomás: 2-3 bar. A csúcs mérete: 1,1-1,4 

mm. Hígítsuk 25-30 %-ban Thinner No.3.-mal! 

Airmix szpré (Csak professzionális, festékszórós felvitelre) Nyomás: 2 bar. A csúcs mérete: 06-113. 

A legjobb eredmények elérése céljából 320-400-es csiszolópapírral finoman dörzsöljük le az egyes rétegek között. Ne 

dolgozzunk közvetlenül a dobozból! Öntsük ki a felhasználni kívánt mennyiséget egy külön tartóba! 

Fontos szempontok Csak a vízvonal felett használjuk! Ne használjuk 5°C alatt! Ne fessünk közvetlen napsütésben! A termék hőmérséklete 

minimum 15°C és maximum 35°C legyen. A környezeti hőmérséklet minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F legyen! Az 
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alaplemez hőmérséklete minimum 5°C/40°F és maximum 35°C/95°F legyen. 

Kompatibilitás/Alaplemezek Használható minden fa típushoz, kivéve a közvetlen alkalmazást olyan olajos fa fajtákon, mint a teak fa és az iroko. 

Bevonatok száma 3 minimum

Lefedettség (Elméleti) - 13.0 m²/l 
(Gyakorlati) - 11.7 m²/l 

Ajánlott száraz réteg vastagság 40 mikron száraz ecsettel

Ajánlott nedves réteg vastagság 77 mikron nedves ecsettel

Alkalmazási módok Ecset, Henger, Hagyományos szpré, Légmentes szpré, Airmix (Csak professzionális, festékszórós felvitelre).

SZÁLLÍTÁSI, TÁROLÁSI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

Tárolás ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:

A levegő és szélsőséges hőmérsékletek hatásának való kitételt kerülni kell. A Original teljes felhasználhatósági idejének 

biztosítása céljából ügyeljünk rá, hogy a használatok között a tartó szorosan zárva legyen, és a tárolási hőmérséklet 5°
C/41°F és 35°C/95°F között legyen. Közvetlen napfény hatásától óvni kell.  

SZÁLLÍTÁS:

A Original-et szorosan lezárt tartókban kell tartani szállítás és tárolás közben. 

Biztonság ÁLTALÁNOS: 

El kell olvasni a címke Munkavédelmi adatok c. részét, amely megkapható a műszaki segélyvonalunkon is. 

KIDOBÁS: 

Ne dobjuk ki a dobozokat vagy ne öntsük ki a festéket vízfolyásokba, ellenőrzött körülmények között adjuk le. A legjobb, 

ha hagyjuk a festéket megkeményedni kidobás előtt.
A Original maradéka nem dobható ki a kommunális szeméttel vagy nem vihető szemétlerakó helyre engedély nélkül. A 

maradék kidobásával kapcsolatban forduljunk az illetékes hatóságokhoz!

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA Az e lapon közölt információ nem feltétlenül teljes. Bárki, aki e terméket felhasználja anélkül, hogy írásban tovább 

érdeklődne a termék adott célra való alkalmazhatóságát illetően, ezt csak a saját kockázatára teszi, és nem vállalunk 

semmilyen felelősséget a termék teljesítményéért, vagy az ilyen használatból eredő semmilyen kárért vagy 

veszteségért (kivéve a hanyagságból eredő halálesetet vagy személyi sérülést). Az ezen adatlapon ismertetett 

információ esetenként módosulhat a tapasztalataink és a folyamatos termékfejlesztési irányelvünk fényében. 
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