
PRODUKTBESKRIVELSE

En lakk av høyeste kvalitet, kombinerer bestandighet mot kjemikalier og slitasje med en suveren glans. Den nye formuleringen av Perfection Plus Varnish 

inneholder UV filtre som vil gi lakken lengst mulig levetid. 

* Opp til 4 ganger så lang levetid som en tradisjonell båtlakk. 

* Varer opp til 4 ganger så lenge som en konvensjonell 1-komponent lakk. 

* Kjemisk herding gjør den resistent mot olje, bensin, milde syrer og alkalier. 

PRODUKTINFORMASJON

Farge YVA950

Finish Høyblank

Densitet 1.065

Tørrstoffinnhold 45.30% 

Blandingsforhold 2:1 (volum) som levert

Herder YVA951

Normal lagringstid 2 år

VOC 520 g/lt 

VOC (EU Løsningsmiddel) 488 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)

Embalasje størrelse 750 ml 

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

Tørketider

  10°C (50°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F) 

 

Støv tørr 10 timer 7 timer 4 timer 3 timer

Gjennomtørr 24 timer 24 timer 16 timer 12 timer

Brukstid 4 timer 3 timer 2 timer 1 timer

Overmaling

Underlagets temperatur

  10°C (50°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F) 

Overmalt med Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks 

 
Perfection Plus Varnish/Glazecoat 

(Professional) 

24 timer 4 dager 14 timer 3 dager 6 timer 2 dager 4 timer 1 dager

OBS: Hvis maksimum overmalingsintervall overstiges må overflaten slipes med 320-400 papir før videre påføring av Perfection Plus. 

BRUKSANVISNING

Forbehandling TIDLIGERE MALTE FLATER 

I God Stand Vask med et passende avfettingsmiddel, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med 320-400 papir. 

I Dårlig Stand Fjern all tidligere maling og prime flaten. 

BART TRE Slip slett med 120 papir etterfulgt av papir 240 og avslutt med 320 papir. Fjern slipestøv ved å børste eller 

tørke av overflaten. Bruker man tynner må den fordampe fra overflaten før arbeidet starter. Prime, hvis anbefalt, med 

Clear Wood Sealer Fast Dry. 

Tynn første strøk 20-25% med Tynner No.9. 

FETE TRESORTER f. eks TEAK Må avfettes grundig (Tynner No.9 anbefales) og forbehandles før påføring av 

Perfection Plus Varnish. Se til at overflaten er helt tørr før påføring av første strøk. Slip områder hvor det flasser, eller 

underlaget virker løst, med et 320 papir. 

Metode Fjern rester etter sliping før overmaling. Bruk en klibbduk eller en egnet Wipe Down tynner for å oppnå anbefalt renhet. 

BART TRE: Tynn ut første strøk 25% med anbefalt tynner. Påfør minimum 4 fulle strøk. 

Som et alternativ, påfør minimum 4 strøk Clear Wood Sealer (første strøk fortynnet 25%). Påfør minimum 2 strøk av 

Perfection Plus Varnish. 

Perfection Plus Varnish
Lakker

 

 

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.
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Tips Blande Rør godt om i boksene hver for seg før de blandes. Bland base og herder av Perfection Plus Varnish etter 

oppgitte blandingsforhold. Tilsett herder til basen, rør godt om og la blanding stå i 10 minutter slik at luftboblene 

forsvinner. Unngå bruk direkte fra boksen. Bland opp den mengden du regner med å bruke i en seperat beholder. 

OBS: Hvis blandingen virker noe "tåkete", vil dette forsvinne ved nøye miksing. 

Tynner YTA006 Tynner No.9 

Tynne Bland først base og herder og tynn ut etter blanding. Ved påføring over bart tre, tynn første strøk 20-25%. 

Påfølgende strøk tynnes etter behov. 

Rengjøringsmiddel YTA006 Tynner No.9 

Konvensjonell Sprøyte  Skal ikke sprøytes. 

Rulle Bruk en skumgummirulle av god kvalitet. Ved påføring med rull, etterstryk med en pensel for å få best resultat. 

Annet  Når man påfører Perfection Plus Varnish med pensel eller rull, kan det være nødvendig med flere strøk for å 
oppnå den spesifiserte filmtykkelsen. 

Viktig informasjon Brukes i tørre og godt ventilerte omgivelser. Best arbeidstemperatur er mellom 15°C og 20°C. Sensitiv for fuktighet under 

påføring. Unngå relativ luft fuktighetsnivåer på over 80%. Unngå å lakke sent på ettermiddagen. Kondens og dugg kan 

gjøre overflaten matt innen den har herdet. Må ikke påføres i direkte sollys. Brukes kun over vannlinjen. 

Kompabilitet/Underlag Påfør over bart tre eller Clear Wood Sealer Fast Dry. Se til at støv etc. er fjernet før påføring av Perfection Plus Varnish. 

Vil sprekke på kravell- og klinkbygde båter. Bruk ikke Perfection Plus Varnish på fleksible trekonstruksjoner. Må ikke 

påføres over 1.komp. produkter. 

Antall strøk 2 - 5 (Første strøk fortynnet).Påfør 1 fortynnet strøk (25%) over bart tre + minimum 4 fulle strøk, over Clear Wood Sealer 

Fast Dry, 2 fulle strøk.

Antall strøk bør økes hvis man bruker rulle som påføringsredskap.

Spre-evne (Teoretisk) - 13.3 m²/lt  
(Praktisk) - 12.0 m²/lt 

Anbefalt tørrfilmtykkelse pr. 

strøk

37 micron tørr med pensel/rulle.

Anbefalt våtfilmtykkelse pr. 

strøk

75 micron våt med pensel/rulle.

Påføringsmetoder Pensel, Rulle, SKAL IKKE SPRØYTES 

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring GENERELL INFORMASJON

Unngå kontakt med luft og ekstremt høye temperaturer. For at lagringstiden skal holdes bør produktet oppbevares i 

forseglet embalasje ved temperaturer på 5-35°C. Unngå direkte sollys.  

TRANSPORTINFORMASJON

Perfection Plus Varnish bør transporteres og lagres under sikre og lukkete forhold. 

Sikkerhet GENERELT Bruk alltid hansker, vernebriller og kjeledress. Brukeren skal forsikre seg om å ha et yrkeshygienisk datablad 

tilgjengelig for dette produktet, og kjenne til sikkerhetsforskriftene før bruk. Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. 

Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

DEPONERING: Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la
malingen herde opp før den kastes. 

VIKTIG INFORMASJON Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om 

produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for 

eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). 

Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfarenhet, tester og 

utvikling. 
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