Goldspar Satin
Vernikler
Hızlı kuruyan saten yat verniği
ÜRÜN TANIMI
Özellikle iç kullanım için dizayn edilmiştir. Saten poliüretan cila verniği. Sıcak su, yumuşak asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Hızlı kuruması tozlanmayı en aza
indirger.

ÜRÜN BİLGİSİ
Renk

YVA251

Finiş

Saten

Özgül Ağırlık

0.900

Katı Madde Oranı

46%

Raf ömrü

2 yıl

VOC (arz edilen)

425 g/lt

Birim Ebatları

375 ml 750 ml 2.5 Lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ
Kurutma
5°C (41°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

5 saat

3 saat

1 saat

30 dak.

Hafif kurumaDokunabilme süresi

Kat atma
Yüzey Sıcaklığı
5°C (41°F)
Üzerine atılabilecek ürünler
Goldspar Satin

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

24 saat

4 gün

15 saat

3 gün

6 saat

2 gün

3 saat

1 gün

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.
Çıplak TAHTA Yüzeyin iyice arındırıldığından emin olun. 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.
Ham ahşabı astarlama İlk katı Thinner No.1 ile 1015% incelterek atın.

Yöntem

En az 3 kat inceltilmemiş kat uygulayın. Direk olarak kutudan kullanmayın. Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya
boşaltın.

Tavsiyeler

Karıştırma Kullanmadan önce iyice sallayınız.
İnceltici İnceltici No.1, İnceltici No.3
Temizleme İnceltici No.1
Havasız sprey (Sadece profesyonel sprey uygulamasına uygun) Basıncı: 176210 bar. Uç boyutu: 13651580.
Konvansiyonel Sprey (Sadece profesyonel sprey uygulamasına uygun) Basınç: 23 bar. Uç Boyutu: 1.11.4 mm.
İnceltici No.3 kullanarak %25%30 inceltin.
Rulo Eğer rulo kullanıyorsanız filmin üzerinde hava kabarcıklarının oluşmasını engellemek için yüzeye fırça ile yayın.
Diğer Airmix sprey uygulaması: Basınç: 2 bar. Uç Boyutu: 06113. En iyi sonucu elde etmek için 320400 cins kağıt ile
katlar arasını yumuşakça zımparalayın. Direk olarak kutudan kullanmayın. Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya
boşaltın.

Bazı önemli noktalar

Sadece tavsiye edilen İncelticileri kullanın. Tekne suyun dışındayken uygulama yapın. Doğrudan güneşışığında
boyamaktan kaçınınız. Ürün ısısı en az 15°C ve en fazla 35°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

Doğru yüzey hazırlığı sağlandığı takdirde, tüm ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur.

Kat Sayısı

En az 3 kat

Kaplama

(Teorik olarak)  11.5 m²/lt
(Pratik olarak)  10.3 m²/lt

Tavsiye edilen DFT her kat

40 mikron kuru fırça ile

Tavsiye edilen WFT her kat

87 mikron islak fırça ile

Uygulama Yöntemleri

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

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

Muhafaza
GENEL
Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel
grupBİLGİ:
firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2018.
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.
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TAŞIMA:
Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynırlarda tutulmalıdır.
Güvenlik

GENEL:
Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.
ATIKLARIN TANZİMİ:
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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:
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.
Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile
düzenlenmek zorundadır.

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 2018.
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