Toplac
Fedőréteg
Kiváló minőségű, tartós tengeri fényes zománc
A TERMÉK MEGNEVEZÉSE
A Toplac kiváló fényes tengeri zománc a vízvonal feletti minden alaplemezhez.Kivételesen könnyen vihető fel ecsettel vagy hengerrel és párnával, és a
nagyobb tartósság érdekében UV szűrőt tartalmaz.
* Kiváló áramlási karakterisztikák
* Ragyogó színek skálája
* A szokásos alkid zománcok élettartamának több mint kétszerese
Az egyedülálló kémiai struktúrája lehetővé teszi, hogy a Toplac a hagyományos finiselő anyagokat meghaladó tartós kiváló fényt biztosítson.
TERMÉK INFORMÁCIÓ
Szín

YKA027-Cream, YKA184-Med. White, YKA187-Ivory, YKA241-Norfolk Green, YKA265-Rescue Orange, YKA504-Fire
Red, YKA905-White 905, YKA923-Squall Blue, YKB000-Snow White, YKB914-Baltic Blue, YKB993-Oxford Blue,
YKE938-Danube Blue, YKF684-Atlantic Grey, YKF991-Mauritius Blue, YKJ292-Bounty, YKS101-Yellow, YKS299Rochelle Red, YKS936-Lauderdale Blue, YKT541-Donegal Green, YKU898-Bondi Blue, YKY999-Jet Black, YKZ501Rustic Red. A további részleteket lásd a színtáblázatban.

Finiselés

Magasfényű

Fajsúly

1.1

Száraz anyag mennyiség e

51%

Tipikus eltarthatósági idő

2 év

Illékony szerves vegyületek (a
s zállít ás szerint)

404 g/l

VOC (illékony szerves
vegyületek) (EU oldószer)

367.3 g/kg Az EU oldószerek kibocsátásáról szóló irányelve (A Tanács 1999/13/EK irányelve)

Az egység mérete

750 ml, 375 ml, 2.5 l
Megjegyzés: Nem minden országban kapható az összes szín és kiszerelés. További információkért forduljon helyi
műszaki képviselőjéhez.

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

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

6 óra

3 óra

2 óra

1 óra

Érintésre száraz

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

5°C (41°F)
Fedőréteg által
Toplac

35°C (95°F)

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

24 óra

4 napok

16 óra

3 napok

8 óra

2 napok

6 óra

1 napok

ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT
Előkés zület

KORÁBBAN FESTETT FELÜLETEK:
Jó állapotban: Mossuk le megfelelő mosószerrel, öblít sük le friss vízzel és hagyjuk megszáradni. Finomra csiszolás 280320-as csiszolópapírral.
Rossz állapotban: Távolítsuk el az összes korábbi festékréteget és alapozóval kezeljük az alaplemezt.
ALAPOZÁS:Az alaplemez előkészít ése külön van ismertetve az alapozó adatlapján.
CSUPASZ FA: Csiszolja simára 80-180-as majd 280-as finomságú csiszolópapírral. A csiszolóport kefével majd
törléssel távolítsa el. Amennyiben hígít óval törli át, hagyja a felületet teljesen megszáradni, mielőtt a közvetlenül a fára
ajánlott termékeket alkalmazza (lásd a speciális bevonó rendszereket). Alapozzon Yacht Primer vagy Clear Wood Sealer
Fast Dry alapozókkal.
ACÉL: Zsírtalanítsa hígít óval vagy Super Cleanerrel. Fújjuk le Sa 2.5 -re - majdnem fehér fémfelület eléréséig. Ha a
lefúvás nem lehetséges, csiszoljuk a fémfelületet 24-36-os csiszolókorongokkal egységes, tiszta, ragyogó fémfelület
eléréséig, 50-75 mikron finomsággal. A kis területeken sarokcsiszoló alkalmazása. Tisztítsa meg alaposan, majd hagyja
megszáradni.Alapozzon Yacht Primer alapozóval.

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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ALUMÍNIUM: Zsírtalanítsuk oldószerrel vagy Super Cleaner-rel. Jól csiszolja meg 60-120-as finomságú csiszolópapírral
(alumíniumnak megfelelő). Tisztítsa meg alaposan, majd hagyja megszáradni. Alapozzon Yacht Primer alapozóval, amint
lehetséges (8 órán belül).
Üvegszállal erősített műanyag: Zsírtalanítsa hígít óval vagy Super Cleanerrel. Jól csiszolja meg 180-220-as
finomságú csiszolópapírral. Tisztítsa meg alaposan, majd hagyja megszáradni. Alapozó nem szükséges - használja a
Pre-Kote terméket közvetlenül az üvegszálas műanyagra.
ÁLLNI HAGYOTT/AZ IDŐJÁRÁS HATÁSÁNAK KITETT GÉLBEVONATOK: Az állni hagyott/az időjárás hatásának kitett
gélbevonatok potenciálisan porózus jellege miatt az oldószer/nedvesség csapdába ejtésének kockázata a festés után
sokkal nagyobb, mint amikor a gélbevonat még új.Az így csapdába ejtett folyadék a festékréteg felhólyagosodását
okozhatja.A festékréteg felhólyagosodási kockázatának csökkentése céljából ajánljuk, hogy az Interprotect 3 rétegét
vigyük fel a gélbevonat eltömít ése céljából.Az Interprotect-re Perfection Undercoat-ot kell felvinni a felső réteg felvitele
előtt.
MINDEN ALAPLEMEZ: A festékréteg alatt Pre-Kote-t használjunk.Amennyiben a Toplac festéket szórással viszi fel, a
Pre-Kote termék után legalább 14 napot kell várni. Ha ez nem lehetséges, akkor a Perfection Undercoat alapozó is
alkalmazható.
Módszer

Az alaréteget 320-400-as simasági fokozatra kell lecsiszolni nedves vagy száraz papírral. Törlőkendővel távolítsuk el a
port! 1-3 rétegben vigyük fel.

Tippek

Keverés Használat előtt jól keverjük el!
Higít ó Thinner No.1 (Esettel/Hengerrel), Thinner 910 (SPRAY ALKALMAZÁS - CSAK PROFESSZIONÁLIS CÉLRA. ).
Hígít ás Meleg vagy szeles időben akár 10 % higít ót is még hozzá kell adni a könnyebb használat céljából.
Tisztít ó Thinner No.1.
Szellőzés és páratartalom ellenőr zés e Száraz, jól szellőztethető feltételek mellett használjuk. Lehetőleg ne fessünk
este, mivel a lecsapódó pára az éjszaka során a fénye elvesztéséhez vezet.
Hagyományos szpré Hígít ás 10-25 % Thinner 910 segít ségével (CSAK professzionális célra) 18-22 sec (BS4) vagy
16-20 sec (DIN4) viszkozitás biztosít ása céljából. Nyomás: 3-4 bar. A csúcs mérete: 1,1-1,4 mm. MEGJEGYZÉS: A PreKote alsó réteget minimum 14 napig pihentetni KELL a Toplac felvitele előtt.
SPRAY ALKALMAZÁS - CSAK PROFESSZIONÁLIS CÉLRA.
Egyéb Világosabb színek esetén keverjük össze az első fedőréteget 50-50 arányban az alsó réteggel, hogy javítsuk a
szín mélységét és átlátszatlanságát. Hengerezésnél a legjobb eredmény elérése céljából párnával vagy ecsettel simítsuk
el az alapréteget.

Fontos szempontok

A Toplac elszíneződhet 80°C feletti hőmérsékleten történő használat esetén. Nem alkalmas állandóan vízbe merülő
felületekre.
Ne használjuk 5°C alatt!
A környezeti hőmérséklet minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F legyen!
A termék hőmérséklete minimum 15°C/59°F és maximum 35°C/95°F legyen.
Az alaplemez hőmérséklete minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F legyen.
Ne használjuk este későn, mivel a nedvesség lecsapódás miatt elveszhet a fény az éjszaka során.

Kompatibilitás/Alaplemezek

A megfelelően előkészített és bevonattal ellátott felületre vagy a meglévő festési konstrukciókra kell felvinni.

Bevonatok szám a

1-3 rétegben

Lefedettség

(Elméleti) - 13.33 m²/l
(Gyakorlati) - 12.0 m²/l ecsettel, 8 (m²/l) szórópisztollyal

Ajánlott száraz réteg vastagság

38 mikron száraz

Ajánlott nedves réteg vastagság 75 mikron nedves
Alkalmazási módok

Hagyományos szpré, Ecset, henger

SZÁLLÍTÁSI, TÁROLÁSI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
Tárolás

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:
A levegő és szélsőséges hőmérsékletek hatásának való kitételt kerülni kell. A Toplac 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 Toplac-et szorosan lezárt tartókban kell tartani szállít ás 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 Toplac maradéka nem dobható ki a kommunális szeméttel vagy nem vihető szemétlerakó helyre engedély nélkül. A
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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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