Marine Polish
Pielęgnacja łodzi
Polerowanie
OPIS WYROBU
Marine Polish to ultradrobnoziarnista pasta polerska zawierająca wosk, przeznaczona do stosowania na żelkocie i powłokach malarskich. Zapewnia
długookresową ochronę i wysoki połysk. Do polerowania ręcznego i maszynowego (800-1000 obr/min). Nie zawiera olejów silikonowych.
* Zabezpiecza przed wodą morską, światłem słonecznym, olejem itp.
* Wypolerowana powierzchnia ma wysoki połysk i jest łatwa w czyszczeniu
* Nie odbarwia zarysowań
* Nadaje się również do stosowania na samochodach, przyczepach kempingowych i meblach ogrodowych
INFORMACJE O WYROBIE
Kolor

YMB833

Cię żar właściwy

1

Objętościowa zawartość
substancji stałych

16%

Lotny związek organiczny (jeśli
dostarczony)

180 g/l

Wielkość jednostkowa

500 ml

INFORMACJE DOTYCZĄCE SUSZENIA/POKRYWANIA
Suszenie

Nakładanie farby
Temperatura podłoża
10°C (50°F)
23°C (73°F)

5°C (41°F)
Min.

Nakładane przez

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

35°C (95°F)
Min.

Maks.

NAKŁADANIE I ZASTOSOWANIE
Przygotowanie

Wyczyścić przy pomocy środka Super Cleaner. Spłukać słodką wodą i odczekać do wyschnięcia. W przypadku bardzo
zniszczonych powierzchni najpierw użyć środka Liquid Rubbing.

Metoda

Nanieść cienką warstwę środka Marine Polish na niewielki obszar przy użyciu czystej, suchej ściereczki. Pozostawić
do wyschnięcia. Wypolerować do uzyskania wysokiego połysku, często zmieniając ściereczkę. Polerowanie
maszynowe (800-1000 obr/min) jest najbardziej efektywną metodą. W celu uzyskania maksymalnej ochrony wykończyć
środkiem Marine Wax lub UV Wax Sealer.

Wskazówki

Mieszanie - Mocno wstrząsnąć przed użyciem.

Wybrane ważne informacje

Temperatura produktu powinna wynosić minimalnie 5°C i maksymalnie 35°C.
Temperatura otoczenia powinna wynosić minimalnie 5°C i maksymalnie 35°C.
Temperatura podłoża powinna wynosić minimalnie 5°C i maksymalnie 35°C.

Zgodność/Podłoża

Nadaje się do stosowania na powierzchniach pokrytych laminatem poliestrowo-szklanym (GRP) i malowanych.

INFORMACJE O SPOSOBIE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZEŃSTWIE
Przechowywanie

INFORMACJE OGÓLNE:
Należy unikać ekspozycji na powietrze lub skrajne temperatury. Chcąc wykorzystać cały okres przydatności Marine
Polish, dopilnować, aby pomiędzy użyciami pojemnik został szczelnie zamknięty i temperatura mieściła się w zakresie 5°
C do 35°C. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.
PRZEWOŻENIE:
Marine Polish należy trzymać w bezpiecznie zamkniętych pojemnikach podczas transportu i przechowywania.

Bezpieczeństwo

OGÓLNE OSTRZEŻENIA:
Zapoznać się z częścią etykiety dotyczącą bezpieczeństwa stosowania w zakresie zasad BHP, dostępnych również
w ramach naszej linii pomocy technicznej.
SPOSÓB USUWANIA:
Nie wyrzucać puszek ani nie wylewać farb do kanalizacji wodnej i cieków; użyć dostarczonego sprzętu. Najlepiej jest
pozwolić farbom zaschnąć w puszce przed ich usunięciem.
Pozostałości Marine Polish nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi lub składować bez pozwolenia. Należy
porozumieć się z odpowiednimi władzami w zakresie usuwania pozostałości po produktach.

OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU

Informacje podane w niniejszej specyfikacji technicznej nie powinny być traktowane jako wyczerpujące. Każda osoba

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zwrócić się do lokalnego przedstawiciela lub odwiedzić stronę http://www.yachtpaint.com.
Wszystkie znaki towarowe wymienione w tej publikacji są własnością , lub są zarejestrowane przez , firmy będące w grupie AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.
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ODPOWIEDZIALNOŚCI

stosująca produkt, bez uprzedniego zasięgnięcia opinii na piśmie dotyczącej możliwości wykorzystania produktu w
określonym celu, czyni to na własne ryzyko. W związku z powyższym nie przyjmujemy odpowiedzialności za wyniki
zastosowania produktu ani za jakiekolwiek straty lub szkody (inne niż śmierć lub obrażenia osobiste wynikłe z
zaniedbania) spowodowane użyciem produktu. Informacje zawarte w specyfikacji mogą ulec zmianie od czasu do
czasu w świetle nowych doświadczeń i naszej polityki ciągłego udoskonalania produktu.
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