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        Hout – Perfection Plus

BOUWMATERIAAL : ONBEHANDELD (KAAL) HOUT

VOORBEHANDELING : SCHUREN, ONTVETTEN

AFWERKING BOVENWATER : 2-COMPONENTEN POLYURETHAAN VERNIS

APPLICATIE : KWAST

VOORBEHANDELING

1. De ondergrond ontvetten en reinigen met Verdunning YTA910.
2. Ondergrond schuren met schuurpapier grofte P180, gevolgd door grofte P240 en afwerken met grofte P320.
3. Oppervlak stofvrij maken door middel van een stofzuiger of door stevig borstelen (met de nerf mee).
4. De ondergrond ontvetten met Verdunning YTA910.
5. Bij vettige houtsoorten als Teak, de eerste laag Perfection Plus direct aanbrengen zodra de Verdunning

YTA910 verdampt is.

SCHEMA Laagdikte per laag Overschildertijd bij
23°C.

Zie
noot

Nat Droog Min. Max.

Vernis afwerking – bovenwater exterieur

1 laag Perfection Plus 75 µm 28 µm  6 uur 2 dagen
   (25% verdund met Verdunning Nr. 9)

4 lagen Perfection Plus 75 µm 37 µm  6 uur 2 dagen

NOOT

1. Het hout dient voldoende droog te zijn alvorens te schilderen. Vochtig hout zal de hechting van de verf nadelig
beïnvloeden.

2. De eerste laag Perfection Plus 25% verdunnen met Verdunning Nr. 9. Deze laag zal hierdoor trager drogen
en dient volledig hard te zijn voordat de volgende laag wordt aangebracht.

3. Tussen de lagen schuren met een oplopende grofte zal resulteren in een mooier eindresultaat. Indien
geschuurd wordt een extra laag, Perfection Plus aanbrengen voor voldoende laagdikte.

4. Meer onverdunde lagen vernis geven een langer onderhoudsvrij oppervlak.
Perfection Plus alleen toepassen op een maatvaste ondergrond. Voor het behandelen van werkende en/of
overnaadse ondergronden, verzoeken wij u het 1-component systeem op te vragen.



31-3-2014 Pagina 2 van 2

        Hout – Perfection Plus

Onderstaand een korte productomschrijving van de in dit schema geadviseerde producten.

Dit product is een mix van organische verdunningen, speciaal
samengesteld voor het verdunnen van of apparatuurreiniger voor,
Interprime 820 en Polyurethaan Basecoat voor spuitverwerking.
Gebruik voor spuitverwerking in de temperatuur range: 10-
15°C. Thinner 910 kan toegevoegd worden om te spuiten bij
uiteenlopende temperaturen en een optimaal resultaat te bereiken.

Thinner No.9 is geschikt als verdunning en/of apparatuurreiniger
voor: Perfection® Varnish, Perfection, Perfection Undercoat.

De ultieme vernis, het is een combinatie van chemische bestendig-
heid, uitstekende krasvastheid en een bijzondere hoogglans. De
verbeterde formule van Perfection Plus Varnish bevat UV filters voor
een langere levensduur.
* Heeft een tot wel vier keer langere levensduur dan gewone 1-
  component vernissen.
* Na zorgvuldige voorbehandeling en ontvetten met een geschikte
  verdunning is Perfection Plus Varnish geschikt voor alle hout-
  soorten inclusief vettige houtsoorten zoals Teak en Iroko.
* Chemische doorharding geeft een zeer goede bestendigheid tegen
  brandstoffen, smeerolie, zwakke zuren en alkaliën.

Voor meer informatie over de producten verwijzen wij u naar de technische informatiebladen op deze website.
http://www.yachtpaint.com/nld/diy/producten/technischeinformatiebladen.aspx

De in dit informatieblad verstrekte informatie maakt geen aanspraak op volledigheid. Elk gebruik van het product voor een toepassing anders dan die welke in dit blad is aanbevolen,
zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging onzerzijds dat het product voor die toepassing geschikt is, geschiedt voor eigen risico. Hoewel wij voortdurend streven naar correctheid
van alle omtrent het product verstrekte adviezen (zowel in dit informatieblad als langs elke andere weg), hebben wij geen controle op de kwaliteit en toestand van de gebezigde
ondergrond, of op de vele andere factoren die de verwerking van het product beïnvloeden. Tenzij wij daarmee expliciet en schriftelijk akkoord gaan, aanvaarden wij derhalve geen
aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de met het product bereikte resultaten, en voor verlies of schade (anders dan overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid
onzerzijds) voortvloeiend uit het gebruik van het product. De in dit informatieblad vervatte gegevens zijn onderhevig aan periodieke wijziging als gevolg van de opgedane ervaring en
van ons voortdurend streven naar productverbetering.
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