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BOUWMATERIAAL : HOUT ALGEMEEN

VOORBEHANDELING : SCHUREN / VERNISSEN

VERF TYPE : 1- OF 2-COMPONENTEN

APPLICATIE : KWAST

VOORBEHANDELING NIEUW HOUT

1. Oppervlak ontvetten en reinigen door middel van verdunning.
2. Droog schuren, korrel P80-P180 gevolgd door P240.
3. Oppervlak stofvrij maken door middel van een stofzuiger of stevig met de nerf mee borstelen.
4. Afnemen met verdunning en het oppervlak goed laten drogen.
5. Het hout dient voldoende droog te zijn alvorens te schilderen; vochtig hout zal de hechting van de verf nadelig

beïnvloeden.

VOORBEHANDELING GEVERNIST HOUT IN SLECHTE STAAT

1. Oude en loszittende vernis verwijderen d.m.v. afbijt en oppervlak neutraliseren met water en laten drogen of
door schuren en krabben.

2. Schuren in de grofte P80-P180 gevolgd door P240.
3. Oppervlak stofvrij maken door middel van een stofzuiger of stevig met de nerf mee borstelen.
4. Afnemen met verdunning en het oppervlak goed laten drogen.
5. Het hout dient voldoende droog te zijn alvorens te schilderen; vochtig hout zal de hechting van de verf nadelig

beïnvloeden.

VERVOLGSCHEMA

1. 1 laag vernis (15% verdund)
2. 2 lagen vernis (onverdund)
3. Oppervlak schuren (grofte P280-P320)
4. 2 lagen vernis (onverdund)

De voorbehandeling en het schema is voor alle soorten vernis hetzelfde

- Original (conventionele vernis)
- Compass (1-component polyurethaan vernis)
- Goldspar Satin (1-component polyurethaan satijn vernis, welke zowel binnen als buiten gebruikt kan worden).
- Perfection Plus (2-componenten polyurethaan vernis)
- Schooner Gold – zie voor dit product het schema: Hout - Schooner Gold.

AANDACHTSPUNTEN

1. Indien een massief houten romp gevernist moet worden, raden wij u aan gebruik te maken van Schooner
    Gold, Original of Compass. Deze 3 vernissoorten worden in verband met hun flexibiliteit ook geadviseerd op
    rondhouten.
2. Overschildertijden, afhankelijk van de temperatuur, strikt aanhouden. Zie hiervoor de productbeschrijving en
    het label van de verpakking.
3. Meer onverdunde lagen vernis geven een langer onderhoudsvrij oppervlak.
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Onderstaand een korte productomschrijving van de in dit schema geadviseerde producten

Een traditionele jachtvernis met UV bescherming. Eigenschappen
zijn, bijzondere flexibiliteit, eenvoudige verwerking, goed glans-
behoud en anti-waas kwaliteit. Een helder transparant product in het
bijzonder geschikt voor lichtkleurige houtsoorten.

Een sneldrogende en extreem duurzame polyurethaan jachtvernis
met een hoogglanzende eindlaag. De lichte amber kleur benadrukt
de natuurlijke structuur van het hout.
* De harde en duurzame polyurethaan eindlaag heeft uitstekende
  krasbestendige eigenschappen en is bestand tegen het morsen van
  oliën, milde zuur/alkalihoudende producten en alcohol.
* De sneldrogende formule minimaliseert vervuiling door stof.
* Verkorte werktijd; breng 2 lagen per dag aan, schuren tussen elke
  2e of 3e laag.
* Bevat HALS en UV-absorbers om het hout te beschermen en de
  levensduur van de verf te verlengen.
* De superieure vloeiing- en applicatie eigenschappen zorgen voor
  een glad en professioneel eindresultaat.
* Geschikt voor zowel interieur als exterieur houtwerk en kan direct
  aangebracht worden op oliehoudende houtsoorten zoals Teak en
  Iroko.

Een polyurethaan satijnvernis, primair samengesteld voor
binnengebruik. Bestand tegen heet water, milde zuren en alkaliën.
De snel drogende formulering minimaliseert vervuiling door stof.
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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.

Een hoogglanzende jachtvernis met geavanceerde UV-technologie
en een traditionele amber tint die de natuurlijke kleur van hout
verfraait. De uitzonderlijke diepe glans en kleur blijven de gehele
levensduur behouden.
* 1-component vernis met een geoptimaliseerde mix
  van UV-absorbers, HALS en harsen.
* Superieure vloeiingseigenschappen, de hogere laagdikte opbouw
  per laag verkort de werktijd.
* Bereik een professioneel resultaat in 4 tot 6 lagen; schuren na elke
  2e laag.
* Geschikt voor gebruik op alle houtsoorten inclusief oliehoudende
  houtsoorten zoals Teak en Iroko.

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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