Compass
Lakat
Nopeastikuivuva kulutustakestävä korkeakiiltoinen polyuretaani lakka
TUOTEKUVAUS
Nopeastikuivuva kulutustakestävä korkeakiiltoinen polyuretaani lakka Kullan keltainen sävy vahvistaa puun luontaista ulkonäköä.
*Kova polyuretaani lakka naarmuunutumista ja kemikaaleja kestävä
*Nopeasti kuivuvan koostumuksen johdosta vähenee pölyriski.
*Lyhennä työaikaa;levitä 2 kerrosta per päivä,hio joka toisen tai kolmannen kerroksen välillä.
*Sisältää HALS ja UV absorvoivia aineita jotka suojaavat puuta ja pidentää lakan kestoaikaa.
*Erinnomainen levittyvyys ja levitysominaisuus antaa sileän ja hienon pinnan
* Sopii lähes kaikille puulajeille,myös teakille ja irokolle.

TUOTETIEDOT
Väri

YVA501

Kiilto

Korkeakiiltoinen

Tiheys

0.9

Kuivaainepitoisuus

42%

Normaali säilytysaika

2 vuotta

VOC

453 g/l

VOC (EU Solvent)

500.6 g/kg EU:n liuotinpäästödirektiivi (Neuvoston direktiivi 1999/13/EY)

Purkin koko

375 ml , 750 ml , 2,5 l , 5 l

KUIVUMIS/PÄÄLLEMAALAUSAJAT
Kuivuminen
10°C (50°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

30°C (86°F)

Läpikuiva

6 tuntia

3 tuntia

2.5 tuntia

2 tuntia

Pölykuiva

2 tuntia

45 min

40 min

30 min

Päällemaalaus
Alustan lämpötila
15°C (59°F)
23°C (73°F)

10°C (50°F)

30°C (86°F)

Min

Maks.

Min

Maks.

Min

Maks.

Min

Maks.

Compass

10 tuntia

1 kk

8 tuntia

1 kk

6 tuntia

1 kk

4 tuntia

1 kk

Goldspar

10 tuntia

1 kk

8 tuntia

1 kk

6 tuntia

1 kk

4 tuntia

1 kk

Goldspar Satin

10 tuntia

1 kk

8 tuntia

1 kk

6 tuntia

1 kk

4 tuntia

1 kk

Original

10 tuntia

1 kk

8 tuntia

1 kk

6 tuntia

1 kk

4 tuntia

1 kk

Schooner

10 tuntia

1 kk

8 tuntia

1 kk

6 tuntia

1 kk

4 tuntia

1 kk

Schooner Gold

10 tuntia

1 kk

8 tuntia

1 kk

6 tuntia

1 kk

4 tuntia

1 kk

Päällemaalataan

KÄYTTÖOHJE
Esikäsittely

AIEMMIN LAKATTU PINTA
Hyvässä kunnossa Puhdista ohenteella. Hio sileäksi 280320 karkealla hiomapaperilla. Poista hiontapöly ohenteella.
Huonossa kunnossa Poista kaikki vanha maali.
Levitä vähintään 35 kerrosta. Hio joka toinen tai kolmas kerros 320400 paperilla.* Poista hiontapöly pölyliinalla.
PALJAS PUU Hio ensin 80180 karkealla hiomapaperilla ja sen jälkeen 280 karkealla hiomapaperilla. Poista hiontapöly
harjaamalla tai pyyhkimällä. Jos pyyhkimiseen käytetään liuotinta, anna pinnan kuivua täysin ennen ensimmäisen
kerroksen levittämistä.
ÖLJYISET PUUT esim. TEAK Suorita huolellinen rasvanpoisto (Ohennin No.9 suositellaan)ja esikäsitellään ennen
lakkausta Compass. On pinnan annettava kuivua kokonaan ennen ensimmäisen kerroksen levittämistä. Pohjusta
tarvittaessa Clear Wood Sealer Fast Dryllä.
Sivellin/Tela Mikäli ei pohjustettu Clear Wood Sealer Fast Drylla, ohenna ensimmäinen kerros 30% Ohennin No 1:llä.
Seuraavat kerrokset voidaan ohentaa 15%riippuen vallitsevasta lämpötilasta, levitysolosuhteista ja henkilökohtaisesta
vaatimuksesta parhaimman tuloksen saavuttamiseksi. Levitä 35 lisäkerrosta (siveltimellä)/46 kerrosta (telalla), kunnes
tyydyttävä pinta saavutettu. Hio joka toinen tai kolmas kerros 320400 paperilla.* Poista hiontapöly pölyliinalla.
*Valmis ulkonäkö voidaan parantaa edelleen välihiomalla kerrosten välillä.

Menetelmä

Kaada käytettäväksi laskettu määrä erilliseen astiaan. Vältä käyttöä suoraan purkista. Poista mahdolliset epäpuhtaudet
nopeasti.

siivilöimällä maalisuodattimen
läpi. Älä levitä liian
Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjäämme
tai kotisivuiltamme www.yachtpaint.com.

Vihjeitä
Sekoitus
Sekoita hyvin
ennen käyttöä.
Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel
Group-yritykset.
© AkzoNobel
2015.
Ohenne Sivellin  YTA800 Ohennin No.1 Ruisku  Thinner 910 kai Thinner 920
Ohennus Ohenne ensimmäinen kerros 30%käyttäen ohjeen mukaista ohenninta. Seuraavat kerrokset voidaan ohentaa
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15%riippuen vallitsevasta lämpötilasta, levitysolosuhteista ja henkilökohtaisesta vaatimuksesta parhaimman tuloksen
saavuttamiseksi.
Puhdistusaine Ohenne nro 1 (YTA800)
Tavallinen ruisku (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen) Painesäiliö: 12 bar 14,529 psi (ruiskun
paine),810 psi (ilma paine) Suutin koko: 1.21.4 mm. Ohenna 2025% ohentimella 910 kai 920.

ÖLJYISET PUUT esim. TEAK Suorita huolellinen rasvanpoisto (Ohennin No.9 suositellaan)ja esikäsitellään ennen
lakkausta Compass. On pinnan annettava kuivua kokonaan ennen ensimmäisen kerroksen levittämistä. Pohjusta
tarvittaessa Clear Wood Sealer Fast Dryllä.
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Lakat

Sivellin/Tela Mikäli ei pohjustettu Clear Wood Sealer Fast Drylla, ohenna ensimmäinen kerros 30% Ohennin No 1:llä.
Seuraavat kerrokset voidaan ohentaa 15%riippuen vallitsevasta lämpötilasta, levitysolosuhteista ja henkilökohtaisesta
vaatimuksesta parhaimman tuloksen saavuttamiseksi. Levitä 35 lisäkerrosta (siveltimellä)/46 kerrosta (telalla), kunnes
tyydyttävä pinta saavutettu. Hio joka toinen tai kolmas kerros 320400 paperilla.* Poista hiontapöly pölyliinalla.

Nopeastikuivuva kulutustakestävä korkeakiiltoinen polyuretaani lakka

*Valmis ulkonäkö voidaan parantaa edelleen välihiomalla kerrosten välillä.
Menetelmä

Kaada käytettäväksi laskettu määrä erilliseen astiaan. Vältä käyttöä suoraan purkista. Poista mahdolliset epäpuhtaudet
siivilöimällä maalisuodattimen läpi. Älä levitä liian nopeasti.

Vihjeitä

Sekoitus Sekoita hyvin ennen käyttöä.
Ohenne Sivellin  YTA800 Ohennin No.1 Ruisku  Thinner 910 kai Thinner 920
Ohennus Ohenne ensimmäinen kerros 30%käyttäen ohjeen mukaista ohenninta. Seuraavat kerrokset voidaan ohentaa
15%riippuen vallitsevasta lämpötilasta, levitysolosuhteista ja henkilökohtaisesta vaatimuksesta parhaimman tuloksen
saavuttamiseksi.
Puhdistusaine Ohenne nro 1 (YTA800)
Tavallinen ruisku (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen) Painesäiliö: 12 bar 14,529 psi (ruiskun
paine),810 psi (ilma paine) Suutin koko: 1.21.4 mm. Ohenna 2025% ohentimella 910 kai 920.
Sivellin Käytä aina puhdasta sivellintä, jota on käytetty pelkästään lakkaukseen. Puhdista siveltimet ennen käyttöä.
Tela Levitys telaamalla, suositellaan huopatelaa jonka jälkeen välittömästi jälkisively lakkasiveltimellä tai tyynyllä jotta
saadaan poistettua ilmakupplat.
Muuta Ruiskupaineet ovat ainoastaan suosituksia. Maalaaja käyttää niitä asetuksia, jotka antavat parhaan tuloksen
kyseisellä tekniikalla ja vallitsevissa sääoloissa. Vältä käyttöä suoraan purkista. Kaada käytettäväksi laskettu määrä
erilliseen astiaan.
Mikäli levitetään Compass telaamalla saatetaan joutua lisäämään kerroksia jotta saavutetaan suositeltava kalvopaksuus.

Tärkeitä tietoja

Älä koskaan jätä paljasta puuta sellaisenaan pitkäksi ajaksi, sillä se saattaa imeä kosteutta.
Vältä Compass tuotteen käyttöä suoraan purkista, sillä se saattaa vanhentua ja purkkiin voi päästä likaa. Jos annettuja
kuivumisaikoja ei noudateta, seurauksena voi olla maalin rypistyminen, heikko läpikuivuminen ja huono tarttuvuus.
Vältä maalaamista suorassa auringonvalossa. Käytetään vain vesilinjan yläpuolella.
Käytä ainoastaan suositeltuja ohenteita.
Ulkokäyttöön.
Jos pisimmät päällemaalausajat ylitetään, hio 280320 karkealla hiomapaperilla.
Tuotteen lämpötilan on oltava vähintään 15 °C ja enintään 30 °C.
Ympäristön lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C.
Alustan lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C.

Yhteensopivuus/Alustat

Sopii lähes kaikille puulajeille,myös teakille ja irokolle. Älä käytä 2komponentisia tuotteita 1komponenttisten päälle.

Kerrosten määrä

Aiemmin lakattu puu: vähintään 3 ohentamatonta kerrosta (5 kerrosta mikäli ohennettuja).
Paljas puu: 1 ohennettu kerros,jonka jälkeen 35 ohentamatonta kerrosta (57 kerrosta mikäli ohennettu).

Peittokyky

(Teoreettinen)  14.3 m²/l
(Käytännössä)  12.9 m²/l

Suositeltu kuivakalvopaksuus
per kerros

30 µm kuiva .

Suositeltu märkäkalvopaksuus
per kerros

71 µm märkä .

Levitysmenetelmät

Sivellin, Tela, Tavallinen ruisku (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen).

KULJETUS, SÄILYTYS JA TURVALLISUUSTIEDOT
Säilytys

YLEISET TIEDOT:
Altistumista ilmalle tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi purkki
on suljettava huolellisesti ja sitä on säilytettävä 5 °C35 °C lämpötilassa. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa.
KULJETUS:
Compass on säilytettävä hyvin suljetuissa astioissa kuljetuksen ja säilytyksen aikana.

Turvallisuus

YLEISTÄ:
Käytä aina käsineitä ja suojalaseja ja suojaa iho.Käyttäjien on varmistettava ennen käyttöä, että heillä on tämän tuotteen
materiaaliturvallisuustiedot ja että he tuntevat turvallisuusmääräykset. Lue terveys ja turvallisuustiedot etiketistä,
saatavana myös Teknisestä tuestamme.
HÄVITTÄMINEN:
Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia viemäriin kotona, vaan käytä tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa
antaa kovettua ennen hävittämistä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista
kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista
vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään
jatkuvasti kokemuksistamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjäämme tai kotisivuiltamme www.yachtpaint.com.
Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel Group-yritykset. © AkzoNobel 2015.
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