Schooner
Vernikler
UV koruması olan yüksek parlaklık sağlayan vernik
ÜRÜN TANIMI
Schooner klasik yatlarda kullanılmak için üretilmiş geleneksel tungyağı bazlı parlatıcı yat verniğidir. Tik ve İroko gibi yağlı ağaçlar da dahil tüm ahşaplarda kullanıma
uygundur. UV filtresi ile güneşin zarar verici ışınlarına uzun süreli dayanıklılık sergiler.
* Kolay uygulanır
* Derin ve zengin parlaklık
* Sıcak altın rengi
* Mükemmel UV koruma
* İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
Schooner mükemmel su geçirmezliğe, ipeksi uygulama ve yüksek kalitede kendi kendine yayılma özelliklerine sahiptir.

ÜRÜN BİLGİSİ
Renk

YVA086

Finiş

Çok Parlak

Özgül Ağırlık

0.89

Katı Madde Oranı

49%

Raf ömrü

2 yıl

VOC (arz edilen)

386 g/lt

Birim Ebatları

375 ml, 750 ml, 2.5 lt

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

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

3 saat

2.5 saat

2 saat

1 saat

Hafif kurumaDokunabilme süresi

Kat atma
Yüzey Sıcaklığı
10°C (50°F)
Üzerine atılabilecek ürünler
Schooner

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

16 saat

1 ay

14 saat

1 ay

12 saat

1 ay

8 saat

1 ay

UYGULAMA VE KULLANIM
Hazırlık

DAHA ÖNCEDEN CİLALANMIŞ AHŞAP
Uygun Durumda Süper Temizleyici ile temizleyin. 280320 no kağıt ile zımparalayın. Toz ve pislikleri temizleyin.
Kötü Durumda Daha önceki bütün boyaları çıkarınız.
Çıplak TAHTA 80180 sınıf kağıtla daha sonra da 280 sınıf kağıtla zımparalayın. Yüzeyi artık maddelerden ve tozlardan
temizleyin. Eğer bir solvent ile temizliyorsanız ilk kat verniği uygulamadan önce tam kurumasını sağlayın.

Yöntem

Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın. Direk olarak kutudan kullanmayın. Etrafa bulaşmasını engellemek
için boya süzgecinden geçirin.
ÖNCEDEN VERNİKLENMİŞ TAHTA: Tatmin edici finiş elde edilene kadar 24 defa tam kat atın. 320400 cins kağıt
kullanarak zımparalayın. Tozu, toz bezi ile giderin.
Çıplak TAHTA: Tiner No. 1 ile %10 inceltilmiş olarak ilk katı uygulayın. Tatmin edici finiş elde edilene kadar 46 defa tam
kat atın. 320400 cins kağıt kullanarak zımparalayın. Tozu, toz bezi ile giderin. Çok kalın olmamasına özen gösterin.

Tavsiyeler

Karıştırma Kullanmadan önce iyice sallayınız.
İnceltici Fırça  YTA 80 Thinner No.1. Sprey  YTA085 İnceltici No. 3.
Havalandırma ve Rutubet Kontrolü Kuru ve havalandırmasi iyi olan ortamlarda kullanın. Nemli yerlerde kullanmaktan
kaçının. Soğuk hava parlaklığı etkiler ve kurumayı geçiktirir.
Havasız sprey (Sadece profesyonel sprey uygulamasına uygun) Basınç: 170 bar/2500 psi. Uç Boyutu: 0.330.41
mm/1316 thou.
Konvansiyonel Sprey (Sadece profesyonel sprey uygulamasına uygun) Basınç Pot: Basınç: 3.444.47 bar/5065
psi (tabanca basıncı); 810 psi (kap basıncı). Uç Boyutu: 0.891.4 mm/3550 thou. Sifon Kabı: Basınç: 3.444.47 bar/50
65psi  tabanca basıncı. Uç Boyutu: 0.891.4 mm/3550 thou.
Fırça Her zaman özel olarak vernik için belirlenmiş temiz bir fırça kullanın. Kullanmadan önce fırçaları temizleyin.
Rulo Eğer rulo kullanıyorsanız ince bir rulo tercih edin ve doğal bir domuzkılı rulo ile temizleyin.
Diğer Sprey basınçları sadece tavsiyeleri sıralamaktadır. Uygulayıcı, sprey tekniklerinden en iyi sonucun elde edilmesini
sağlayan her türlü teknik ile ve uygun hava koşullarında uygulayabilir. Çıplak ahşabın görünüşünü geliştirmek için ve açık
gözenekleri doldurmak için Interstain kullanın ve bir gece boyunca kurumaya bırakın. Kutu üzeride kabuklanmayı
engellemek için kapağı kapatmadan önce yüzeye bir çay kaşığı (5ml.) İnceltici No. 1 ekleyin.

Bazı önemli noktalar

Çıplak ahşabı hiç birzaman uzun süreli nem çekebileceği yerlere bırakmayın. Schooner ürününü direkt olarak kutusundan
süresinin dikkatle izlenmemesi yanlış kurutma, kırışma ve
yapışkanlık
kaybına
olacaktır.
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Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri

Çıplak tahtayı İnceltici No.1 ile %10 inceltiktan sonra Schooner kullanarak astarlayın. Tik ve İroko gibi yağlı tahtaların
üzerine inceltildikten ve astarlandıktan sonra direk olarak kullanılabilir. Schooner ürününün üzerine iki komponentli vernik
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Kat Sayısı

Önceden verniklenmiş ahşap: 4 kat.
Çıplak tahta: İlk katı %10 inceltin. Sonra 46 kat atın..

Kaplama

(Pratik olarak)  14 m²/lt fırça, 12 m²/lt sprey.

Tavsiye edilen DFT her kat

30 mikron kuru .

Tavsiye edilen WFT her kat

61 mikron islak .

Uygulama Yöntemleri

Fırça, Rulo, Konvansiyonel Sprey, Havasız 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:
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.
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