Danboline
Τελειώματα
Χρώμα προστασίας στα ύφαλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Danboline προστατεύει ύφαλα, αποθήκες και διαφράγματα από διείσδυση υγρασίας, φθορά και σκίσιμο. Το Danboline αντέχει σε χυμένα λάδια και καύσιμα και
καθαρίζεται εύκολα.
* Υψηλή αδιαφάνεια για εξαιρετική αντοχή κάλυψης
* Σκληρή φθορά
* Διαθέσιμο σε μια σειρά χρωμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Χρώμα

YMA100-Grey, YMA101-Red, YMA102-White

Τελείωμα

Υψηλή γυαλάδα

Συγκεκριμένη Βαρύτητα

1.05

Ογκοι στερεών

48% μέσος όρος

Τυπικός Χρόνος Διάρκειας
προϊόντος

2 χρόνια

VOC (Όπως παρέχεται)

411 g/lt

Διαστάσεις Μονάδας

750 ml 2.5 Lt

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Στέγνωμα
5°C (41°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

16 ώρες

8 ώρες

6 ώρες

3 ώρες

Στεγνό στην αφή

Επικάλυψη
Θερμοκρασία Υποστρώματος
15°C (59°F)
23°C (73°F)

5°C (41°F)
Επικαλυμμένο από
Danboline

35°C (95°F)

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

36 ώρες

4 μέρες

24 ώρες

3 μέρες

16 ώρες

2 μέρες

12 ώρες

1 μέρες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Προετοιμασία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ
Σε Καλή Κατάσταση Πλύντε με Super Cleaner, ξεπλύντε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψτε με
γυαλόχαρτο 180280.
Σε Υποβαθμισμένη Κατάσταση Αφαιρέστε όλες τις προηγούμενες επιστρώσεις και ασταρώστε το υπόστρωμα.
ΑΣΤΑΡΩΜΑ Όλη η προετοιμασία για γυμνά υποστρώματα καλύπτεται στο κατάλληλο φύλλο δεδομένων για αστάρια.
ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ Βάψιμο με αστάρι για γιοτ Yacht Primer ή Interprotect.
ΧΑΛΥΒΑΣ Βάψιμο με αστάρι για γιοτ Yacht Primer ή Interprotect.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Βάψιμο με αστάρι για γιοτ Yacht Primer ή Interprotect.
GRP Πλύντε με Super Cleaner, ξεπλύντε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 180220.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αντίστροφη πλευρά διαμορφωμένου GRP. Δεν είναι απαραίτητο το βάψιμο με
αστάρι.

Μέθοδος

Γυαλοκαθαρίστε το αστάρι χρησιμοποιώντας υγρό ή στεγνό γυαλόχαρτο 180280. Αφαιρέστε τη σκόνη με μια σκούπα
σκόνης. Εφαρμόστε 12 επιστρώσεις.

Υποδείξεις

Ανάμιξη Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Διαλύτης Διαλύτης No.1 (Διαλύτης 910 για ψεκασμό)
Καθαριστής Διαλυτικά No.1
Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας Εφαρμόστε σε ξηρές συνθήκες, με καλό αερισμό.
Συμβατικός ψεκασμός Πίεση: 34 bar. Διαστάσεις άκρου έγχυσης: 1.2 mm. Αραιώστε περίπου κατά 20% με διαλύτες
910.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.
Άλλο Για πρόσθετη προστασία εναντίον της απορρόφησης υγρασίας και όσμωσης στα ύφαλα, χρησιμοποιείστε
προϊόντα Gelshield.

Μερικά Σημαντικά Σημεία

Η θερμοκρασία προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 15°C και μέγιστη 35°C.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C.
Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F.

Συμβατότητα/Υποστρώματα

Κατάλληλο για όλα τα καθορισμένα υποστρώματα. Μόνον επικάλυψη με χρώματα μιας στρώσης.

Αριθμός Επιστρώσεων

12 επιστρώσεις

Κάλυψη

(Θεωρητικά)  12.3 m²/lt με βούρτσα

(Πρακτικά)
11.0
m²/ltαντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τον
επίσημο
www.yachtpaint.com.
Συνιστώμενο
DFT
ανά
στρώση
40
μίκρο
ξηρό
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.
Συνιστώμενο WFT ανά στρώση

82 μίκρο υγρής

Μέθοδοι
Βούρτσα, Συμβατικός ψεκασμός, Ρολό
Σχετ.:3307 εφαρμογής
Danboline Ημερομηνία έκδοσης:11/6/2015

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αποθήκευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

910.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.
Άλλο Για πρόσθετη προστασία εναντίον της απορρόφησης υγρασίας και όσμωσης στα ύφαλα, χρησιμοποιείστε
προϊόντα Gelshield.

Danboline

Μερικά Σημαντικά Σημεία

Η θερμοκρασία προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 15°C και μέγιστη 35°C.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C.
Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F.

Τελειώματα
Συμβατότητα/Υποστρώματα
Χρώμα προστασίας στα

Κατάλληλο για όλα τα καθορισμένα υποστρώματα. Μόνον επικάλυψη με χρώματα μιας στρώσης.
ύφαλα

Αριθμός Επιστρώσεων

12 επιστρώσεις

Κάλυψη

(Θεωρητικά)  12.3 m²/lt με βούρτσα
(Πρακτικά)  11.0 m²/lt

Συνιστώμενο DFT ανά στρώση

40 μίκρο ξηρό

Συνιστώμενο WFT ανά στρώση

82 μίκρο υγρής

Μέθοδοι εφαρμογής

Βούρτσα, Συμβατικός ψεκασμός, Ρολό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αποθήκευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Danboline εξασφαλίστε ότι μεταξύ
των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από
άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ:
Το Danboline πρέπει να φυλάγεται σε κοντέϊνερ κλεισμένο με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.

Ασφάλεια

ΓΕΝΙΚΑ:
Διαβάστε τα περί ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας
Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας.
ΔΙΑΘΕΣΗ:
Μη πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιείστε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για
απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε.
Τα υπολείμματα του Danboline δεν πρέπει να απορριφθούν μέσω της αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου ή να
πεταχτούν σε ελεύθερο σκουπιδότοπο χωρίς άδεια. Η απόρριψη των κατάλοιπων πρέπει να γίνει με συνεννόηση με τις
αρχές.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο
χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και
τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες
του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας)
που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από
καιρού εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.yachtpaint.com.
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Σχετ.:3307 Danboline

Ημερομηνία έκδοσης:11/6/2015

