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        Hout vernissen met
        Schooner

BOUWMATERIAAL : KAAL (ONBEHANDELD) HOUT

VOORBEHANDELING : SCHUREN / SCHOONER VERNIS

VERF TYPE : 1-COMPONENT

APPLICATIE : KWAST

VOORBEHANDELING

1. Oppervlak afnemen en ontvetten met Verdunning Nr. 1.

2. Schuren, grofte P80-P180, gevolgd door P280.

3. Oppervlak stofvrij maken door middel van een stofzuiger of stevig met de nerf mee borstelen.

4. Vette houtsoorten zoals bijvoorbeeld Teak en Iroko dienen voor het aanbrengen van de eerste laag
nogmaals goed ontvet te worden met Verdunning Nr. 1. Na het afnemen met verdunning, het oppervlak
volledig laten opdrogen alvorens de eerste laag vernis aan te brengen.

SCHEMA Laagdikte per laag Overschildertijd bij
15°C.

Zie
noot

Nat Droog Min. Max.

1 laag Schooner vernis 63 µm           23 µm 14 uur 1 maand
   ( 25% verdunt met Verdunning Nr. 1)

1 laag Schooner vernis 63 µm           27 µm 14 uur 1 maand
   ( 10% verdunt met Verdunning Nr. 1)

4-6 lagen Schooner vernis 63 µm 30 µm 14 uur 1 maand 2

VERNISSEN VAN BESTAAND INTACT VERNISWERK

1. Oude vernis in goede staat grondig ontvetten met Super Cleaner verdunt met water, naspoelen met schoon
water, schuren met schuurpapier P280-P320 en stofvrij maken.

2. Breng 2 tot 4 lagen Schooner vernis aan. 2

NOOT

1. Alle laagdikten en overschildertijden gelden per laag (bij 15°C).
2. Tussen de lagen schuren met schuurpapier P320-P400. Indien de maximale overschildertijd overschreden

is, schuren met P280-P320.
3. Schema is uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn.
4. Vernis niet in direct zonlicht aanbrengen.
5. Voorkom vochtige omstandigheden. Koud weer vertraagt de droging en vocht kan de glans bederven.
6. Zie voor verwerkingsinstructies en overschildertijden bij afwijkende temperaturen de productbeschrijving

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

Thinner No.1 is geschikt als verdunning en/of apparatuurreiniger voor:
1-component verven en vernissen.

Super Cleaner. is een krachtige geconcentreerde reiniger. Verwijderd
was, olie en vervuilingen zeer effectief. Geschikt voor hand en
hogedruk reiniging.
Ontvet en reinigt, brengt geen schade aan gelcoat of verfwerk toe.
Altijd gebruiken voor het in de was zetten.
* Zeer efficiënte ontvetting bij gebruik in hogere concentraties
* Eenvoudig te gebruiken
* Is niet schadelijk voor acrylglas
* Indien verdunt, ook geschikt voor algemene reinigings-
  werkzaamheden aan de boot, bilge/motor en auto
* Biologisch afbreekbaar

Schooner is een traditionele glanzende jachtvernis op tung-oil basis.
Geschikt voor gebruik op alle houtsoorten inclusief oliehoudende
houtsoorten zoals Teak
en Iroko. Het bevat UV filters die de schadelijke zonnestralen
uitfilteren, het product heeft daardoor een aanzienlijke duurzaamheid.
* Makkelijk te verwerken
* Diepe, rijke glans
* Warme gouden kleur
* Excellente UV bescherming
*Voor binnen en buiten gebruik

Voor de keuze van een antifouling verzoeken wij u contact op te nemen met onze helpdesk 010-5033567 of
onze gratis advieslijn 0800-0226555.

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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