1K - ЯХТЕН ЕМАЙЛ ЛАК
ЕДНОКОМПОНЕНТЕН БЕЗЦВЕТЕН
Техническа информация
Елементи на продукта:
Обем:
Описание на продукта:

Физико-химични
характеристики:
Цвят на продукта:
Блясък:
Твърдо вещество:
Теоретичен разход:
Плътност (относително
тегло):
Гъстота на покритие (WFT):
Крайна гъстота (DFT):
Подготовка на
повърхността:

Условия за полагане:

Метод за полагане:
Разредител

Смесване на
компонентите

Полагане:

Брой пластове:

ЯХТЕН ЕМАЙЛ ЛАК – еднокомпонентен
750 ml
Яхтен безцветен емайл лак за яхти и лодки с дървени корпуси.
Устойчивост на климатични условия и действието на морската вода.
Яхтеният безцветен еднокомпонентен емайл лак Sea-Line се
характеризира с:
• Отлична разливност;
• Покриваща сила;
• Устойчивост;
• Висок блясък;
• Устойчивост на надраскване и ултравиолетови лъчи;
• Лесен за полагане.
Идеален за полагане отвътре и отвън над водолинията.

Прозрачен
Висок блясък
50%
2
12 ÷ 13 m /l за дебелина на пласта 40 μm
0,91 kg/l
80 μm влажен пласт
40 μm сух пласт
• Премахнете всички обраствания със сладка вода;
• Изшкурете дървените повърхности с шкурка P100-P240;
• Премахнете всички остатъци от бластиране / шкурене. Обезмаслете
с почистващ препарат Sea-Line;
• Преди започване на полагане, изчакайте докато повърхността
изсъхне.
o
Температурата на въздуха трябва да бъде по-висока от 5 C и
o
температурата на емайл лака трябва да бъде минимум 15 C.
Температурата на въздуха не трябва да бъде по-висока от 30°C.
пневматичен пистолет, четка, валяк.
Вие може да разредите сместа като добавите разредител към
еднокомпонентните системи Sea-Line:
0-40% по обем
•
Разбъркайте продукта много добре в съд.
•
В зависимост от системата на полагане, добавите
еднокомпонентен разредител Sea-Line.
•
Смесете съставките много добре, за да получите еднакъв цвят.
A. Обновяване на стар емайл лак
1. Първият пласт да бъде разреден около 10-20% по обем
2. Вторият и следващите пластове се полагат без
разреждане.
B. Нова дървесина, строеж на нова лодка
1. Първият пласт да бъде разреден около 40% по обем
2. Вторият пласт да бъде разреден около 10-20% по обем
3. Преди полагане на следващия пласт, изшкурете с шкурка
P100-P180
4. Третия и следващите пластове се полагат без
разреждане.
1÷3 пласта – обновяване на стар емайл лак
4÷5 пласта – нова дървесина, строеж на нова лодка
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Втвърдяване на
повърхността:
Сухо на пипане:
Сухо за полиране:

Напълно
водонепроницаемо:
Време преди полагане на
следващия пласт:

o

20 C
3 часа
16 часа
24 часа
Мин 16 часа
Представените времена трябва да бъдат възприемани само като
препоръчителни за полагането на пласт с дебелина 40 μm DTF.
Реалното време за изсъхване може да бъде по-дълго или по-кратко и
зависи от дебелината на покриване, вентилацията, влажността и пр.
Максимално повторно боядисване без шкурене се прилага само когато
повърхността е почистена от драскотини и други обраствания. Ако
боядисаната повърхност е била изложена на въздействието на
директна слънчева светлина, тя трябва да бъде почистена и
изшкурена. Премахването на най-горния слой ще осигури добро
слепване/свързване.

Параметри при полагане с
пневматичен пистолет:

Последващи действия:
Забележка:
Стандартни мерки за
безопасност:

Съхранение:

Размер на накрайника:
1,2÷1,4 mm
Работно налягане:
2,0÷3,0 bar

След втвърдяване, защитете повърхността като използвате S4 Protect
Wax.
Лодката не трябва да бъде пускана на вода преди последният слой
топкот не се втвърди.
Моля, следвайте инструкциите за безопасност от техническата
характеристика за опасни химикали и следвайте Полското
законодателство за безопасност на работното място. Основното
правило е да избягвате контакт с кожата и очите. Когато използвате
този продукт в малки, затворени пространства, Вие трябва да
осигурите допълнителна вентилация. Също така е препоръчително да
защитите Вашата дихателна система, очите и кожата. Бъдете особено
внимателни за открит огън, тъй като продуктът може да експлоадира.
Съставките на продукта трябва да бъдат съхранявани в добре
o
затворени опаковки при температура между 5 – 35 C, далеч от
източници на огън, топлина и слънчеви лъчи.
Затваряйте опаковките добре веднага след употреба.

Срок на годност:

24 месеца от датата на производство.

Цялата информация в този документ е изготвена с информационна цел. Ние не поемаме отговорност за резултати вследствие
действия на потребителя, върху които нямаме контрол. Отговорност на потребителя е да направи предварителен тест и да
определи удачността на продукта за индивидуално полагане. Sea-Line не поема отговорност за никакви щети или пропуснати ползи,
свързани с неправилна употреба на продукта.
Цялата информация в този документ е основана на изчерпателни лабораторни изследвания и многогодишен опит. Нашата позиция
на лидери на пазара не ни освобождава от постоянен контрол на качеството на нашите продукти. Въпреки това ние не поемаме
отговорност за нанесени щети вследствие неправилна употреба или съхранение на нашите продукти или за щети, нанесени от
употреба на нашите продукти по какъвто и да е начин, противоречащ на добрите работни практики.
TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.
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