Compass
Vernikler
Hızlı Kuruyan, Yüksek Mukavemetli Poliüretan Parlak Vernik
ÜRÜN TANIMI
Hızlı kuruyan, yüksek mukavemetli çok parlak poliüretan yat verniği. Açık amber rengi ahşabın naturel görüntüsünü göstermesini sağlar.
* Yüzey çizilmelerine, yağ, hafif asitler / alkalilere ve alkol sıçramalarına karşı dirençli sert, mukavemetli, poliüretan sonkat.
* Hızlı kuruyan formülasyonu toz yapışma problemini en aza indirir.
* Çalışma zamanını azaltır; her gün 2 kat uygulayın, her 23 katta zımparalayın.
* Verniğin ömrünü uzatan ve ahşabı daha uzun süre koruyan HALS (amin dengeleyiciler) ve UV tutucuları ihtiva eder.
* Mükemmel akıcılığı ve uygulama karakteristiği pürüzsüz ve profesyonel bir finişe imkan verir.
* Tik ve İroko gibi yağlı ağaçlar da dahil tüm ahşaplarda kullanıma uygundur.

ÜRÜN BİLGİSİ
Renk

YVA501

Finiş

Çok Parlak

Özgül Ağırlık

0.9

Katı Madde Oranı

42%

Raf ömrü

2 yıl

VOC (arz edilen)

453 g/lt

VOC (EU Solvent)

500.6 g/kg Avrupa Birliği Solvent Emisyon Yönetmeliği (Council Directive 1999/13/EC)

Birim Ebatları

375 ml , 750 ml , 2.5 Lt , 5 Lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ
Kurutma
10°C (50°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

30°C (86°F)

Tam kuruma

6 saat

3 saat

2.5 saat

2 saat

Hafif kurumaDokunabilme süresi

2 saat

45 dak.

40 dak.

30 dak.

Kat atma
Yüzey Sıcaklığı
10°C (50°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

30°C (86°F)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Compass

10 saat

1 ay

8 saat

1 ay

6 saat

1 ay

4 saat

1 ay

Goldspar

10 saat

1 ay

8 saat

1 ay

6 saat

1 ay

4 saat

1 ay

Goldspar Satin

10 saat

1 ay

8 saat

1 ay

6 saat

1 ay

4 saat

1 ay

Original

10 saat

1 ay

8 saat

1 ay

6 saat

1 ay

4 saat

1 ay

Schooner

10 saat

1 ay

8 saat

1 ay

6 saat

1 ay

4 saat

1 ay

Schooner Gold

10 saat

1 ay

8 saat

1 ay

6 saat

1 ay

4 saat

1 ay

Üzerine atılabilecek ürünler

UYGULAMA VE KULLANIM
Hazırlık

DAHA ÖNCEDEN CİLALANMIŞ AHŞAP
Uygun Durumda Tiner ile temizleyin. 280320 no kağıt ile zımparalayın. Zımpara tozunu tiner ile yok ediniz.
Kötü Durumda Daha önceki bütün boyaları çıkarınız.
Minimum 35 kat uygulayın. 320400 derece kağıt kullanarak her 23 katta zımparalayın.* Toz ve pislikleri temizleyin.
Çıplak TAHTA 80180 sınıf kağıtla daha sonra da 280 sınıf kağıtla zımparalayın. Zımparalamadan kalan tozu fırçalayarak,
süpürerek ve silerek giderin. Silme işi çözücüyle yapılırsa ilk katı uygulamadan önce tamamen kuruması için bekleyin.
TİK GİBİ YAĞLI AHŞAPLAR Compass uygulaması öncesinde yüzey iyie yağdan arındırılıp hazırlanmalıdır. İlk katı
uygulamadan önce yüzeyin tamamen kuru olduğundan emin olunuz. İstenirse Clear Wood Sealer Fast Dry ile
astarlanabilir.
Fırça/Rulo Eğer Clear Wood Sealer Fast Dry kullanılmadıysa, ilk katı %30 oranında Tiner No.1 ile inceltin. Takip eden katlar
ortamın sıcaklığına, uygulama metodlarına ve kişisel tercihlere göre % 15 oranında inceltilebilir. Tatmin edici finişe ulaşılana
kadar ekstra 35 kat(fırça)/46 kat(rulo) ile uygulayın. 320400 derece kağıt kullanarak her 23 katta zımparalayın.* Toz ve
pislikleri temizleyin.
* Estetik görüntü kat arası zımpara ile iyileştirilebilir.

Yöntem

Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın. Direk olarak kutudan kullanmayın. Etrafa bulaşmasını engellemek
için boya süzgecinden geçirin. Çok kalın olmamasına özen gösterin.

Tavsiyeler
Karıştırma
Kullanmadan
önce iyice karıştırın.
Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri
ile temasa geçin
veya www.yachtpaint.com
adresini ziyaret edin.
İnceltici
Fırça  YTA
80 lisanslıdır.
Thinner No.1.
Sprey 2015.
 Tiner 910 veya Tiner 920
Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel
grup firmalarına
ait veya
© AkzoNobel
İnceltme Önerilen tineri kullanarak ilk katı %30 oranında inceltiniz. En iyi finişe ulaşmak için takip eden katlar ortamın
sıcaklığına, uygulama metodlarına ve kişisel tercihlere göre % 15 oranında inceltilebilir.
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Temizleme YTA800 Tiner No.1
Konvansiyonel Sprey (Sadece profesyonel sprey uygulamasına uygun) Basınç Pot: 1  2 bar 14,5  29 psi
(tabanca basıncı), 8 10 psi (hava basıncı) Uç: 1.21.4 mm. Thinner 910 veya 920 ile %20  25 inceltin.
Fırça Her zaman özel olarak vernik için belirlenmiş temiz bir fırça kullanın. Kullanmadan önce fırçaları temizleyin.
Rulo Rulo uygulamasında, ince tüy rolu kullanın ve doğal domuz kılı fırçayla veya pedle uygulayın aksi taktirde hava

astarlanabilir.

Compass
Vernikler

Fırça/Rulo Eğer Clear Wood Sealer Fast Dry kullanılmadıysa, ilk katı %30 oranında Tiner No.1 ile inceltin. Takip eden katlar
ortamın sıcaklığına, uygulama metodlarına ve kişisel tercihlere göre % 15 oranında inceltilebilir. Tatmin edici finişe ulaşılana
kadar ekstra 35 kat(fırça)/46 kat(rulo) ile uygulayın. 320400 derece kağıt kullanarak her 23 katta zımparalayın.* Toz ve
pislikleri temizleyin.

Hızlı Kuruyan, Yüksek Mukavemetli
Poliüretan
Parlak
* Estetik görüntü
kat arası
zımparaVernik
ile iyileştirilebilir.
Yöntem

Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın. Direk olarak kutudan kullanmayın. Etrafa bulaşmasını engellemek
için boya süzgecinden geçirin. Çok kalın olmamasına özen gösterin.

Tavsiyeler

Karıştırma Kullanmadan önce iyice karıştırın.
İnceltici Fırça  YTA 80 Thinner No.1. Sprey  Tiner 910 veya Tiner 920
İnceltme Önerilen tineri kullanarak ilk katı %30 oranında inceltiniz. En iyi finişe ulaşmak için takip eden katlar ortamın
sıcaklığına, uygulama metodlarına ve kişisel tercihlere göre % 15 oranında inceltilebilir.
Temizleme YTA800 Tiner No.1
Konvansiyonel Sprey (Sadece profesyonel sprey uygulamasına uygun) Basınç Pot: 1  2 bar 14,5  29 psi
(tabanca basıncı), 8 10 psi (hava basıncı) Uç: 1.21.4 mm. Thinner 910 veya 920 ile %20  25 inceltin.
Fırça Her zaman özel olarak vernik için belirlenmiş temiz bir fırça kullanın. Kullanmadan önce fırçaları temizleyin.
Rulo Rulo uygulamasında, ince tüy rolu kullanın ve doğal domuz kılı fırçayla veya pedle uygulayın aksi taktirde hava
kabarcıkları boya filmi içinde hapsolabilir.
Diğer Sprey basınçları sadece tavsiyeleri sıralamaktadır. Uygulayıcı, sprey tekniklerinden en iyi sonucun elde edilmesini
sağlayan her türlü teknik ile ve uygun hava koşullarında uygulayabilir. Direk olarak kutudan kullanmayın. Kullanacağınız
kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın.
Compass'ı fırça veya rulo ile uygularken, belirtilen kuru film kalınlığına ulaşılması gerekmektedir bu yüzden atılacak kat
sayılarının ayarlanması önemlidir.

Bazı önemli noktalar

Çıplak ahşabı hiç birzaman uzun süreli nem çekebileceği yerlere bırakmayın.
Compass ürününü direkt olarak kutusundan kullanmayın. Bu ürünün ömrünü kısaltacaktır. Uygun kurutma süresinin dikkatle
izlenmemesi yanlış kurutma, kırışma ve yapışkanlık kaybına sebep olacaktır.
Doğrudan güneşışığında boyamaktan kaçınınız. Tekne suyun dışındayken uygulama yapın.
Sadece tavsiye edilen İncelticileri kullanın.
Dış mekan kullanım için formüle edilmiştir.
Eğer üst kaplama limitini aştıysanız, 280320 (grit) cins kağıt ile zımparalayın.
Ürün ısısı en az 15°C ve en fazla 30°C olmalıdır.
Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır.
Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.

Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri

Tik ve İroko gibi yağlı ağaçlar da dahil tüm ahşaplarda kullanıma uygundur. Tek komponentli ürünlerin üzerine asla çift
komponentli ürün uygulamayın.

Kat Sayısı

Daha önceden verniklenmiş ahşap: minimum 3 inceltilmemiş kat (inceltilmişse 5 kat).
Çıplak ahşap: 1 inceltilmemiş kat, daha sonra 35 inceltilmemiş kat (inceltilmişse 57 kat).

Kaplama

(Teorik olarak)  14.3 m²/lt
(Pratik olarak)  12.9 m²/lt

Tavsiye edilen DFT her kat

30 mikron kuru .

Tavsiye edilen WFT her kat

71 mikron islak .

Uygulama Yöntemleri

Fırça, Rulo, Konvansiyonel Sprey (Sadece profesyonel sprey uygulamasına uygun).

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ
Muhafaza

GENEL BİLGİ:
Hava ve aşırı sıcağa maruz bırakmayınız.Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5’C/41’F ile 35’C
/95’F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.
TAŞIMA:
Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynırlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL:
Herzaman eldiven ve koruyucu gözlük kullanarak teninizi koruyunuz.Uygulamacılar bu ürün için Malzeme Güvenlik
Föyü'nün bir kopyasına sahip olmalıdır ve uygulamadan önce tüm güvenlik talimatlarına aşina olmalıdır. Sağlık ve Güvenlik
Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.
ATIKLARIN TANZİMİ:
Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan
önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili
yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansıyla
ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararla (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar
ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve
deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.
Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2015.
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