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DISCLAIMER
De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met
betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het
product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit
blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com of uw lokale International Paint vertegenwoordiger
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Applicatie Methode
Product Kwast/Roller Conventionele Spuit Airless Spray

860 � � �

750 � � �

770 � � �

Interior Finish 770
� De sneldrogende eigenschappen zorgen voor een kortere

projecttijd

� Lange overschildertijden en daardoor eenvoudig te repareren

� Uitstekend dekkend vermogen zorgt voor complete dekking in
één laag

� Geschikt voor alle ruimtes aan de binnenkant

� De witte zijdeglans aflak is uitermate geschikt voor plafonddelen

Productcode en kleur: YIC770 (satijn wit), YIC751 B-component

Verpakkingsgrootte: 5lt (A-component), 750ml (B-component)

Interior Finish 750
� Harde, hoogglanzende, uitstekend dekkende eindlaag

� Chemicaliën bestendig en eenvoudig te reinigen

� Eenvoudig te repareren met verlengde overschildertijden

� Verkrijgbaar in vier RAL kleuren

� Lloyd's Surface Spread of Flame Certificaat indien gebruikt met
Interior Primer 860

Productcode en kleur: YIC750 (wit RAL9003), YIC752 (grijs RAL7035), YIC753
(grijs RAL7038), YIC755 (wit RAL9010), YIC751 B-component

Verpakkingsgrootte: 5lt (A-component), 750ml (B-component)

Interior Primer 860
� Geschikt voor alle oppervlakken aan de binnenzijde van een

jacht inclusief bilges

� Uitstekende anticorrosieve eigenschappen en chemische
bestendigheid

� Lage geurbelasting, laag oplosmiddelgehalte en sneldrogende
formulering

� Lloyd's Surface Spread of Flame Certificaat

Productcode en kleur: YIC862 (wit), YIC866 (grijs), YIC861 (B-component)

Verpakkingsgrootte: 5lt, 20lt (A-component), 1lt, 5lt (B-component)



Hoe het International systeem u helpt uw oplosmiddel
emissie te verminderen.
International Paint heeft nauw samengewerkt met internationale en regionale
organisaties zoals de International Council of Marine Industry Associations
(ICOMIA) en The European Council of the Paint, Printing Ink and Artists‘ Colours
Industry (CEPE) op het gebied van deze gecompliceerde materie. Vanuit deze
samenwerking heeft International Paint een "Oplosmiddel Reductie Schema"
ontwikkeld dat uw bedrijf kan helpen te werken in overeenstemming met de
European Solvent Emissions Directive.

In vergelijking met een conventioneel schema kan het International Paint Interior
Coating schema* de oplosmiddel emissie met meer dan 50%
verminderen.

VOC g/m2

Schema Roller Spuit

Conventioneel standaard schema 268 371

860/860/750 174 195

International Interior Coating Systeem

Het komt vaak voor dat de oppervlakken aan de binnenzijde van de romp
en de opbouw uitsluitend bij grote renovaties aan de boot geïnspecteerd
worden. Hierdoor kunnen we dan ook stellen dat stalen en aluminium
boten van binnenuit gaan corroderen als ze niet goed beschermd zijn.
In tegenstelling tot corrosie aan de buitenzijde, dat iedere keer wordt
aangepakt wanneer de boot uit het water wordt gehaald voor een
antifouling behandeling, wordt corrosie aan de binnenzijde vaak pas
geconstateerd als het te laat is. De speciaal geformuleerde Interior range
van International geeft u de zekerheid dat het interieur van uw romp, de
bilges en de machinekamers worden beschermd tegen dit verborgen
maar destructieve gevaar.

Polyester constructie en reparatie faciliteiten kunnen groot voordeel halen uit
de gewichtsbesparing van verf in vergelijking met gelcoat applicatie, terwijl
hetzelfde voordeel blijft behouden welke leiden tot productie efficiency.
International Paint is trots op het wereldwijde succes en de staat van dienst
van Interior Primer 860 and Interior Finish 750 op het gebied van applicatie
en prestatie. Beide producten zijn speciaal ontwikkeld voor de binnenzijde van
(Super)jachten en worden gebruikt in schema's met het Lloyd's Surface
Spread of Flame Certificaat* voor MCA en SOLAS (een vereiste om de
standaard van deze classificatie te bereiken). De producten zijn ontworpen om
jachten te beschermen tegen corrosie aan de binnenzijde waarbij tevens het
eindresultaat esthetisch voldoet aan de "Superjacht standaard".

Interior Primer 860 combineert snelle beloopbaarheid en lange
overschildertijden met uitstekende anticorrosieve eigenschappen. Dit resulteert
in een goede en langdurige bescherming voor het interieur van het jacht.

Interior Finish 750 is een sterke en hoogglanzende aflak die een uitstekende
chemische bestendigheid biedt en eenvoudig te reinigen is. Samen met Interior
Primer 860 is het een simpel en volledig systeem, zeer duurzaam en makkelijk
op te brengen. Het systeem heeft tevens het Lloyd's Register Surface Spread
of Flame Certificaat en is dus geschikt om toe te passen in alle ruimtes aan de
binnenzijde van het jacht.

Wij presenteren vol trots de aanvulling van een zijdeglans aflak op de Interior
range. Interior Finish 770 heeft dezelfde eigenschappen als Interior Finish 750
echter kan daar gebruikt worden waar een hoogglanzende aflak niet is gewenst.
Interior Finish 750 is tevens geschikt voor afwerking van plafonddelen aan de
buitenzijde.

* Voor een SSoF certificaat voor het 860/770 schema kunt u contact opnemen met uw lokale International

Paint vertegenwoordiger.

International Interior Coating Systeem

"Tijd en geld worden steeds

belangrijker bij het onderhandelen en

binnenhalen van een order. Indien een

verfsysteem makkelijk is te repareren

en sneller droogt, dan gaan de

productietijd en de projectkosten naar

beneden. Een ander groot voordeel

is dat de rest van ons personeel weer

sneller door kan met de

werkzaamheden binnen in het jacht."

Arie Springvloet, Paint Manager
– Amels

Minder tijd besteden aan het

voorbehandelen van het jacht zorgt

voor een kortere projecttijd en lagere

arbeidskosten.

Schema

Oppervlak

Binnenzijde Romp

Interior Finish 750 1 laag van 40 micron

Interior Primer 860 1 laag van 125 micron

* Interior Primer 860 1 voorzetlaag van 75 micron

Oppervlak

Ruimen

* Voorstrippen alleen noodzakelijk op lasnaden en spanten

Interior Finish 750 1 laag van 40 micron

* Interior Primer 860 1 voorzetlaag van 75 micron

Interior Primer 860 2 lagen van 125 micron

Bij uw lokale International Paint vertegenwoordiger kunt u meer informatie krijgen
over ons unieke Solvent Emissions Reporting™ hulpmiddel en het verschil zelf
ontdekken.

Aanvullende voordelen
Indien uw bedrijf polyester jachten of onderdelen produceert kan het International
Coating schema uw klant helpen de emissie te reduceren. Het Interior schema
kan als alternatief gebruikt worden voor gelcoat aan de binnenzijde voor een
fractie van het gewicht. Het hogere dekkingsvermogen van onze Interior
producten zorgt ervoor dat minder lagen vereist zijn; dit leidt tot lagere
arbeidskosten en minder gewicht (bijgevolg is lagere bedrijfskosten). Elke vierkante
meter bedekt met gelcoat kan tot wel 1,2 kg meer gewicht leiden, terwijl dezelfde
meter slechts 270 gram meer gewicht heeft indien behandeld met ons Interior
Coating systeem. Het besparen op het gewicht kan resulteren in hogere snelheid
en/of besparen op de brandstof voor de gehele levensduur van het jacht.


