Perfection Plus Varnish
Βερνίκια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η τελευταία λέξη στην απόδοση βερνικιών, που συνδυάζει άριστη αντίσταση σε χημικά και γδαρσίματα με εντυπωσιακή λάμψη. Η βελτιωμένη σύνθεση του
Perfection Plus Varnish περιέχει φίλτρα UV που του παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής.
* Μέχρι τέσσερις φορές μεγαλύτερη διάρκειας ζωή service από όσο τα συνηθισμένα βερνίκια.
* Πλήρως συμβατό προϊόν με λιπαρά ξύλα, όπως το teak και το ιρόκο, εφόσον γίνει επαρκείς καθαρισμός από τη λιπαρότητα και αφού γίνει η σωστή
προετοιμασία του υποστρώματος.
* Χημική σκλήρυνση δίνει αντίσταση στα καύσιμα, το λάδι, τα ήπια οξέα και αλκάλια.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Χρώμα

YVA950

Τελείωμα

Υψηλή στιλπνότητα

Συγκεκριμένη Βαρύτητα

1.065

Ογκοι στερεών

45.30%

Αναλογία Μίξης

2:1 ανά όγκο (όπως προσφέρεται)

Μετατροπέας/Παράγοντας
Σκλήρυνσης

YVA951

Τυπικός Χρόνος Διάρκειας
προϊόντος

2 χρόνια

VOC (Όπως παρέχεται)

520 g/lt

VOC (Διαλυτικό ΕΕ)

488 g/kg Οδηγία της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) (Οδηγία του
Συμβουλίου 1999/13/ΕΚ)

Διαστάσεις Μονάδας

750 ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Στέγνωμα
10°C (50°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

Στεγνό στην αφή

10 ώρες

7 ώρες

4 ώρες

3 ώρες

Σκληρό Στέγνωμα

24 ώρες

24 ώρες

16 ώρες

12 ώρες

Οριο Ζωής Δοχείου

4 ώρες

3 ώρες

2 ώρες

1 ώρες

10°C (50°F)
Επικαλυμμένο από
Perfection Plus Varnish/Glazecoat
(Professional)

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

35°C (95°F)

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

24 ώρες

4 μέρες

14 ώρες

3 μέρες

6 ώρες

2 μέρες

4 ώρες

1 μέρες

Σημείωση: Οταν ξεπερνιούνται οι μέγιστοι χρόνοι επίστρωσης, η στρώση πρέπει να τριφτει με γυαλόχαρτο 320-400 βαθμών, πριν την
εφαρμογή του Perfection Plus Varnish.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Προετοιμασία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ
Σε Καλή Κατάσταση Πλύντε με ένα κατάλληλο απορρυπαντικό, ξεπλύντε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει.
Τρίψτε με ένα γυαλόχαρτο 320-400 βαθμών.
Σε Υποβαθμισμένη Κατάσταση Αφαιρέστε όλες τις προηγούμενες επιστρώσεις και ασταρώστε το υπόστρωμα.
ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ Τριψτε με γυαλόχαρτο 120 βαθμών, στη συνέχεια με γυαλόχαρτο 240 βαθμών και, τέλος, με γυαλόχαρτο
320 βαθμών. Αφαιρέστε τη σκόνη από το γυαλοκαθάρισμα με βούρτσισμα, ξεσκόνισμα και σκούπισμα. Εάν σκουπίζετε
με διαλύτη, τότε αφήστε να στεγνώσει εντελώς πριν εφαρμόσετε την πρώτη επίστρωση. Περάστε, αν χρειάζεται, με
αστάρι Clear Wood Sealer Fast Dry.
Εάν το Clear Wood Sealer έχει παραλειφθεί, αραιώστε την πρώτη στρώση κατά 20-25% με διαλυτικό αρ. 9.
ΕΛΑΙΩΔΗ ΞΥΛΑ π.χ. Teak Πρέπει να γίνεται επαρκής αφαίρεση του γράσου (Διαλύτες No.9 της επιφάνειας) και
προετοιμασία, πριν την εφαρμογή του Perfection Plus Varnish. Τότε αφήστε να στεγνώσει εντελώς πριν εφαρμόσετε την
πρώτη επίστρωση. Τρίψτε τυχόν χαλαρά ή ξεφλουδισμένα σημεία με ένα γυαλόχαρτο 320 βαθμών.

Μέθοδος

Συνιστάται η αφαίρεση των υπολειμμάτων από το γυαλοχαρτάρισμα πριν την επικάλυψη. Η χρήση κουρελιών και ενός

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
http://www.yachtpaint.com.
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.
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Μέθοδος

Συνιστάται η αφαίρεση των υπολειμμάτων από το γυαλοχαρτάρισμα πριν την επικάλυψη. Η χρήση κουρελιών και ενός
αξιόπιστου διαλύτη Wipe Down Solvent μπορεί να βοηθήσει να πετύχετε το απαιτούμενο επίπεδο καθαριότητας.
ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ Αραιώστε την πρώτη στρώση κατά 25% με το συνιστώμενο διαλυτικό. Στη συνέχεια, εφαρμόστε
τουλάχιστον 4 πλήρεις στρώσεις.
Εναλλακτικά, εφαρμόστε τουλάχιστον 4 στρώσεις Clear Wood Sealer (η πρώτη στρώση αραιωμένη κατά 25%). Στη
συνέχεια, εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις f Perfection Plus Varnish.

Υποδείξεις

Ανάμιξη Ανακατέψτε τα επιμέρους προϊόντα πριν από την ανάμιξη. Αναμίξτε τους παράγοντες βάσης και σκλήρυνσης
του Perfection Plus Varnish στην ακριβώς καθορισμένη αναλογία μίξης. Προσθέστε τον καταλυτη στη βάση, ανακατέψτε
και αφήστε για 10 λεπτά ώστε να διαλυθούν οι φουσκάλες. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε κατευθείαν από το δοχείο.
Αναμίξτε την ποσότητα που υπολογίζετε να χρησιμοποιήσετε σε ξεχωριστό δοχείο.
Σημείωση: Τυχόν θαμπαδα στην αρχή θα εξαφανιστεί, εφοσον γίνει καλή μιξη.
Διαλύτης YTA006 Διαλυτικά αρ.9
Αραίωμα Αναμίξτε πρώτα τους παράγοντες βάσης και σκλήρυνσης και κατόπιν αραιώστε όπως απαιτείται. Αραιώστε
την πρώτη στρώση κατά 20-25% αν θα εφαρμοστεί απευθείας σε γυμνό ξύλο. Αραιώστε τις άλλες στρώσεις όσο
χρειάζεται.
Καθαριστής YTA006 Διαλυτικά αρ.9
Συμβατικός ψεκασμός Μην ψεκάζετε.
Ρολό Χρησιμοποιήστε αφρώδη ρολά. Για άριστα αποτελέσματα όταν εφαρμόζετε με ρολό, λειάνετε με σφουγγαράκι ή
βούρτσα.
Άλλο Όταν εφαρμόζετε Perfection Plus Varnish με πινέλο ή ρολό, ίσως χρειαστεί η εφαρμογή πολλών στρώσεων για να
πετύχετε το συνολικό προδιαγραφόμενο πάχος στεγνού υμένα.

Μερικά Σημαντικά Σημεία

Εφαρμόστε σε ξηρές συνθήκες, με καλό αερισμό. Εφαρμόζεται καλύτερα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 15°C
και 20°C. Ευαίσθητο στην υγρασία κατά την εφαρμογή. Αποφεύγετε επίπεδα σχετικής υγρασίας μεγαλύτερα από 80%.
Αποφύγετε να εφαρμόσετε αργά το βράδυ, διότι η συμπύκνωση μπορεί να προκαλέσει απώλεια της στιλπνότητας κατά
τη διάρκεια της σκλήρυνσης τη νύχτα. Μην εφαρμόζετε με άμεσο ηλιακό φως. Χρησιμοποιείτε μόνο πάνω από την ίσαλο
γραμμή.

Συμβατότητα/Υποστρώματα

Εφαρμόστε σε γυμνό ξύλο ή επάνω από Clear Wood Sealer Fast Dry. Φροντίστε όλα τα υπολείμματα τριψιματος να
έχουν αφαιρεθεί πριν την εφαρμογή του Perfection Plus Varnish. Θα ραγίσει σε λείες αρμολογίες και στα
πλακίδια/κλιμακωτές κατασκευές του κύτους. Μη χρησιμοποιείτε το Perfection Plus Varnish σε εύκαμπτες κατασκευές.
Μην εφαρμόζετε πάνω από οποιοδήποτε συμβατικό προϊόν, ενός συστατικου.

Αριθμός Επιστρώσεων

2 - 5 (πρώτη στρώση αραιωμένη).Σε γυμνό ξύλο, εφαρμόστε 1 αραιωμένη στρώση (25%) + τουλάχιστον 4 πλήρεις
στρώσεις, εφαρμόστε 2 πλήρεις στρώσεις επάνω από Clear Wood Sealer Fast Dry.
Ο αριθμός των στρώσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερος, αν η εφαρμογή γίνεται με ρολό.

Κάλυψη

(Θεωρητικά) - 13.3 m²/lt
(Πρακτικά) - 12.0 m²/lt

Συνιστώμενο DFT ανά στρώση

37 μίκρο ξηρό με βούρτσα ή ρολλό

Συνιστώμενο WFT ανά στρώση

75 μίκρο υγρής με βούρτσα ή ρολλό

Μέθοδοι εφαρμογής

Βούρτσα, Ρολό, ΜΗ ΨΕΚΑΖΕΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αποθήκευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για την εξασφάλιση πλήρους διάρκειας ζωής
αυτού του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ανάμεσα στις χρήσεις είναι καλά κλειστό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°
C/41°F και 35°C/95°F. Κρατήστε το μακριά από τις ακτίνες του ήλιου.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ:
Το Perfection Plus Varnish πρέπει να φυλάγεται σε κοντέϊνερ κλεισμένο με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και
αποθήκευσης.

Ασφάλεια

ΓΕΝΙΚΑ: Χρησιμοποιείτε πάντοτε γάντια και προστατευτικά γυαλιά και προστατεύετε το σώμα με φόρμα εργασίας. Οι
χρήστες πρέπει να εξασφαλίσουν ένα φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού Material Safety Datasheet γι΄ αυτό το προϊόν
και να είναι εξοικειωμένοι με όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση. 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.

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 http://www.yachtpaint.com.
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