Marine Lakk 40
Алкідно-уретановий лак для яхт


Напівматовий



Атмосферостійкий



Стійкий до впливу морської води



Захищає від механічних пошкоджень

Опис
Властивості

Алкідно-уретановий яхтний лак для внутрішніх та зовнішніх робіт.











Утворює напівматове тверде стійке до розтріскування покриття.
Чудово витримує високі навантаження на стирання.
Має чудову стійкість до миття, впливу побутових хімікатів і солоної води.
УФ фільтр запобігає вигорянню деревини під впливом сонячного світла.
Підходить для декоративного лакування.
Підкреслює природну красу деревини
Висока атмосферостійкість, в тому числі за складних кліматичних умов.
На основі малоароматичних розчинників
Гранично допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа i) 500 г/л. Максимальний вміст ЛОС в
продукті <500 г/л
Блиск:
напівглянсовий (близько 40) за ISO 2813.

Призначення

Захисне і декоративне лакування дерев'яних поверхонь всередині і зовні приміщень. Палуби, каюти і
ін. дерев'яні частини човнів, яхт, катерів, що знаходяться над водою. Підходить для лакування
віконних рам, дверей, паркетних і дерев'яних підлог, сходів, деталей меблів та інтер'єру, садових
меблів і т. д. Лак не призначений для парилень.

Типи поверхонь для
нанесення

Дерев'яні нові або раніше лаковані поверхні.

Стандарти якості





ISO 11 998, ISO 2813 - методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості.
ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу
2004/42/CE
Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі
стандартом ISO 9001.

Технічні характеристики
Підготовка поверхні

Вологість деревини не повинна перевищувати 20%. Роботи проводити за температури від +5°C до
25°C, відносної вологості від 40% до 75%, температури лаку від 18°C до 25°C. Лакування зовнішніх
поверхонь виконувати так, щоб поверхня лаку встигла висохнути до випадання вечірньої роси.
Роботи не можна проводити за умов прямого сонячного світла, протягів і підвищеної температури.
Поверхню очистити від бруду, жиру, олії, силікону, воску. Нову поверхню твердої деревини (дуб, бук)
протерти розчинником White-Spirit. Шорсткуваті поверхні злегка зволожити за допомогою
пульверизатора, дати висохнути і відшліфувати дерев'яні волокна, що піднялися. Перед обробкою
раніше лакованих поверхонь перевірити сумісність матеріалів, зробивши пробне фарбування на
невеликій ділянці. Раніше лаковані поверхні не вимагають попереднього ґрунтування, їх необхідно
ретельно очистити від старого лаку, що відшаровується, обережно відшліфувати, видалити пил. Для
ґрунтування нових нефарбованих поверхонь розбавити лак розчинником White Spirit у співвідношенні
5:1. Поверхні, що піддаються атмосферному впливу, обробити засобом Biostop і заґрунтувати
розведеним лаком.

Нанесення

Ретельно і акуратно (щоб не нагнати пухирців повітря) розмішуйте перед застосуванням лак і під час
роботи. Перемішування сприяє отриманню рівномірного блиску. Лак нанесіть на поверхню 2-3
шарами за напрямом волокон деревини. Кількість шарів лаку залежить від пористості деревини,
використовуваного інструмента і бажаної міцності поверхні. Перед нанесенням кожного наступного
шару на нові раніше пофарбовані поверхні проводите шліфування дрібним наждаковим папером
(120-150), після видаліть пил. Покривне лакування раніше лакованих поверхонь проводите тонкими
шарами без попереднього ґрунтування. Кожний наступний шар лаку наносити тільки після повного
висихання попереднього. Тонований лак варто використовувати тільки для першого шару. Останній
шар наносіть нетонованим лаком. Для тонування в якості першого шару можна використовувати
декоративний деревозахисний засіб Balance (готові кольору або заколерований за колірною картою
Wood Color). Для перевірки кольору рекомендується до початку роботи зробити пробне фарбування
лаку на окремій дошці, тому що остаточний колір покриття залежить від породи (у деяких екзотичних
або невідомих порід дерева можуть виникнути різкі змінювання кольору або з'явитися плями) і
початкового кольору деревини, а також від кількості шарів лаку. Для поверхонь, що піддаються
механічним впливам і для яких потрібна підвищена зносостійкість, рекомендується використовувати
тверді сорти деревини. М'які сорти (ялина, сосна, липа та ін.) схильні до деформації навіть після
лакування. Забезпечте якісне вентилювання під час роботи, але без створення протягів, які можуть
викликати утворення дефектів поверхні. В сухому жаркому кліматі скоротіть вентилювання, щоб
виключити ризик занадто швидкого висихання і утворення слідів стиків.

Догляд за пофарбованою
поверхнею

Уникати застосування мийних засобів і сильного очищення свіжолакованої поверхні, тому що
покриття досягає своєї остаточної твердості та стійкості протягом двох тижнів після нанесення лаку.
За потреби для очищення покриття в цей період можна застосувати легку очистку вологою м'якою
тканиною. Приблизно за 2 тижні після лакування готове покриття можна очищати нейтральними (рН 68) мийними засобами за допомогою м'якої тканини або губки. Після очищення поверхню необхідно
ретельно вимити чистою водою і висушити.

Колір

Безбарвний.

Колерування

Машинне за системою Eskarocolor (карта кольорів WoodColor).

Витрата

8-12 м²/л.

Розчинник/розріджувач

White Spirit.

Час висихання

Від пилу - 4 години, повне - 18 годин за 20°C і відносної вологості повітря 65%. Повторне лакування
попередньо відшліфованої поверхні виконувати через добу.

Робочі інструменти

Кисть, лаковий шпатель, розпилювач з соплом 0,009"-0,013". У разі нанесення методом розпилення
допускається розведення White Spirit не більше 10% від об’єму лаку. У разі нанесення шпателем
вбирання лаку в деревину незначно, деревина набуває світліший тон. Лезо шпателя має бути
достатньо гнучким, щоб слідувати за шорсткостями підлоги, і досить гострим, у цьому випадку
шпатель діє як ніж і пригладжує волокна деревини, що стирчать. Пензель для нанесення лаку має
бути виконаний з натурального або синтетичного ворсу, що міцно тримається .

Очищення інструментів

Після закінчення робіт промити W hite Spirit.

Склад

Алкідно-уретановий лак, віск, функціональні добавки, сикативи, УФ фільтри, уайт-спірит.

Додаткова інформація
Морозостійкість

морозостійкий.

Гарантійний термін
зберігання

5 років.

Умови зберігання

Зберігати в непошкодженій упаковці в прохолодному/добре вентильованому місці за температури до
+30°С. Берегти від тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. - Не палити

Запобіжні заходи
Обережно. Токсичний для водних організмів з довгостроковими наслідками. Викликає
серйозне подразнення очей. Містить: Бутан-2-оноксим, кобальт біс (II) 2-етилгексаноат, 2-Гідрокси-4(октилокси)-бензофенони, 4,5-дихлор-2-октил-2H-ізотиізол-3-он. Може викликати алергічну реакцію.
Повторний вплив може викликати сухість і розтріскування шкіри. Тримати в недоступному для дітей
місці. Користуватися захисними рукавичками/захисним одягом/засобами захисту очей/обличчя. У разі
попадання в очі: Ретельно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо
ви користуєтеся ними і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей. Якщо подразнення
очей триває: звернутися до лікаря. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати з собою упаковку
продукту або маркувальний знак. При пожежі: Використовувати порошковий вогнегасник класу ABC

для гасіння. Ліквідація розливу.
Утилізація

Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні і
небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.

Щільність

0,9 кг/л.

Об’єм/маса

0,95 л – 2,4 л – 9,5 л.

