Perfection Undercoat
Alapréteg
Nagyteljesítményű festék alsó rétegre
A TERMÉK MEGNEVEZÉSE
Minden végső bevonat alá alkalmazható, nagy teljesítményű, kétrészes poliuretán réteg. A Perfection Undercoat ideális alapot képez a tartós rendszerekhez, ha
Perfection Finish-sel együtt kerül alkalmazásra.
* Könnyű felvitel, gyors száradás és könnyű csiszolás
* Kiváló fény a végső bevonatokon
* Félfényes külső
TERMÉK INFORMÁCIÓ
Szín

YRA003-White, YRA302-Blue

Finiselés

Fél-fényes

Fajsúly

1.39

Száraz anyag mennyiség e

50%

Keverési arány

3:1 tömeg (a szállít ás szerint)

Konverter/Kezelő hatóanyag

YGA006

Tipikus eltarthatósági idő

2 év

Illékony szerves vegyületek (a
s zállít ás szerint)

488 g/l

Az egység mérete

750 ml, 2,5 l

SZÁRÍTÁSI/FEDŐFESTÉSI INFORMÁCIÓ
Szárít ás
5°C (41°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

Érintésre száraz

11 óra

7 óra

3 óra

2 óra

Csiszolható

48 óra

30 óra

16 óra

12 óra

Az edén y élettartama

5 óra

3 óra

2 óra

1 óra

Fedőréteg
Az alaplemez hőm ér séklete
15°C (59°F)
23°C (73°F)

5°C (41°F)

35°C (95°F)

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Interdeck

32 óra

4 napok

16 óra

3 napok

10 óra

2 napok

8 óra

1 napok

Perfection

32 óra

4 napok

16 óra

3 napok

10 óra

2 napok

8 óra

1 napok

Perfection Undercoat

32 óra

4 napok

16 óra

3 napok

10 óra

2 napok

8 óra

1 napok

Toplac

32 óra

4 napok

16 óra

3 napok

10 óra

2 napok

8 óra

1 napok

Fedőréteg által

ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT
Előkés zület

KORÁBBAN FESTETT FELÜLETEK
Jó állapotban Mossuk le Super Cleaner-rel, öblít sük le friss vízzel és hagyjuk megszáradni. Finomra csiszolás 280-320as csiszolópapírral.
Rossz állapotban Távolítsuk el az összes korábbi festékréteget és alapozóval kezeljük az alaplemezt.
ALAPOZÁS A csupasz alaplemezek minden előkészít ését a megfelelő alapozó adatapja ismerteti.
CSUPASZ FA Alapozás Interprotect-tel.
ACÉL Alapozás Interprotect-tel.
ALUMÍNIUM Alapozás Interprotect-tel.
Üvegszállal erősített műanyag Mossuk le Super Cleaner-rel, öblít sük le friss vízzel és hagyjuk megszáradni. Finomra
csiszolás 180-220-as csiszolópapírral.
ÁLLNI HAGYOTT/AZ IDŐJÁRÁS HATÁSÁNAK KITETT GÉLBEVONATOK Oldószerrel vagy megfelelő tisztít ószerrel
mosható le. Jól csiszolja meg 180-220-as finomságú csiszolópapírral. Tisztítsa meg alaposan, majd hagyja teljesen
megszáradni. A lehetséges lyukacsosodás elkerülése érdekében 3 réteget vigyen fel az International 2-es csomag epoxi
alapozóból, amelyet egy réteg International 2-es csomag festékalappal borítson, mielőtt a felső réteget felvinné.

További információért kérjük, lépjen kapcsolatba helyi képviselőjével, vagy látogasson el a www.yachtpaint.com weboldalra.
Az AkzoNobel logo és az e kiadványban említett egyéb termékek az Akzo Nobel márkavédjegyei vagy licence van e termékekre. ©Akzo Nobel
2009.
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Perfection Undercoat
Alapréteg
Nagyteljesítményű festék alsó rétegre
MINDEN ALAPLEMEZ If any filling is required use the appropriate product from the International range.
Módszer

Ha az előző réteg/alapozó réteg újrafestésére megadott maximális időt túlléptük, 180-220-as csiszolópapírral csiszoljuk
le. Törlőkendővel távolítsuk el a port! 1-2 rétegben vigyük fel!

Tippek

Keverés Mindegyik rész tartalmát rázzuk fel a keverés előtt. Adjunk az alapozóhoz adalékanyagot, keverjük el és
hagyjuk 10 percig, hogy eltávozzanak belőle a légbuborékok.
Higít ó Thinner No.9
Tisztít ó Thinner No.9
Szellőzés és páratartalom ellenőr zés e Száraz, jól szellőztethető feltételek mellett használjuk. Kerüljük a túlzottan
nedves feltételeket, a 80 % feletti relatív páratartalmat.
SPRAY ALKALMAZÁS - CSAK PROFESSZIONÁLIS CÉLRA.
Egyéb A legjobb eredmény 15°C-on érhető el. Az extra színmélység elérése céljából Perfection finiselő adagolható a
Perfection Undercoat-hez. Mindkét terméket előbb a megfelelő kezelő szerrel kell elkeverni.

Fontos szempontok

Csak akkor használjuk, ha alaposan elkevertük a kezelő hatóanyaggal a megadott arányban. A termék hőmérséklete
minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F legyen. A környezeti hőmérséklet minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F
legyen! Az alaplemez hőmérséklete minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F legyen.

Kompatibilitás/Alaplemezek

Megkarcolja a carvel és klinker/palánkos épít ésű hajótörzseket. A Perfection Undercoat-et az epoxy alapozó vagy
hézagkitöltő felett kell alkalmazni, vagy a kezelt üvegszállal erősített műanyag/kompozit anyag esetében. Nem
használható semmilyen egy-komponensű terméken.

Bevonatok szám a

1-2 bevonat

Lefedettség

(Elméleti) - 13.16 m²/l
(Gyakorlati) - 11.8 m²/l

Ajánlott száraz réteg vastagság

38 mikron száraz ecsettel

Ajánlott nedves réteg vastagság 76 mikron nedves ecsettel
Alkalmazási módok

Ecset, Henger, NE ALKALMAZZUNK SZÓRÁST - A professzionális felhasználók a festékszórós felvitellel kapcsolatban
a Perfection Undercoat (Professional) adatlapján tájékozódhatnak

SZÁLLÍTÁSI, TÁROLÁSI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
Tárolás

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:
A levegő és szélsőséges hőmérsékletek hatásának való kitételt kerülni kell. A Perfection Undercoat teljes
felhasználhatósági idejének biztosít ása 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 Perfection Undercoat-et szorosan lezárt tartókban kell tartani szállít ás és tárolás közben.

Biztonság

ÁLTALÁNOS:
Izocionátokat tartalmazhat, amelyek ártalmasak lehetnek a légzőszervi rendszerre. 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 Perfection Undercoat 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.

További információért kérjük, lépjen kapcsolatba helyi képviselőjével, vagy látogasson el a www.yachtpaint.com weboldalra.
Az AkzoNobel logo és az e kiadványban említett egyéb termékek az Akzo Nobel márkavédjegyei vagy licence van e termékekre. ©Akzo Nobel 2009.
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