Compass
Lakker
Slitesterk, Høyblank og Hurtigtørkende Polyuretanlakk
PRODUKTBESKRIVELSE
Slitesterk, hurtigtørkende polyuretan båtlakk med høy glans. Lys farge av rav fremhever treets naturlige struktur.
*Tøff og sterk polyuretan lakk, står godt mot slag, riper, olje, milde syrer og alkalier.
*Hurtigtørkende, minsker risk for støv lakkfilmen.
*Reduserer arbeidstid; påfør 2 strøk pr. dag, sliping etter 23 strøk.
*Inneholder HALS og UV absorbere, gir treet bedre beskyttelse, og forlenger lakkens "levetid".
*Meget god flyt og påføringsegenskaper, gir et proffesjonelt resultat.
* Godt egnet til alle typer treverk, inkludert fete treslag som Teak og Iroko.

PRODUKTINFORMASJON
Farge

YVA501

Finish

Høyblank

Densitet

0.9

Tørrstoffinnhold

42%

Normal lagringstid

2 år

VOC

453 g/lt

VOC (EU Løsningsmiddel)

500.6 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)

Embalasje størrelse

375 ml , 750 ml , 2.5 Lt. , 5 Lt.

TØRKE OG OVERMALINGSTIDER
Tørketider
10°C (50°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

30°C (86°F)

Gjennomtørr

6 timer

3 timer

2.5 timer

2 timer

Støvtørr

2 timer

45 min.

40 min.

30 min.

Overmaling
Underlagets temperatur
15°C (59°F)
23°C (73°F)

10°C (50°F)

30°C (86°F)

Min

Maks

Min

Maks

Min

Maks

Min

Maks

Compass

10 timer

1 mnd.

8 timer

1 mnd.

6 timer

1 mnd.

4 timer

1 mnd.

Goldspar

10 timer

1 mnd.

8 timer

1 mnd.

6 timer

1 mnd.

4 timer

1 mnd.

Goldspar Satin

10 timer

1 mnd.

8 timer

1 mnd.

6 timer

1 mnd.

4 timer

1 mnd.

Original

10 timer

1 mnd.

8 timer

1 mnd.

6 timer

1 mnd.

4 timer

1 mnd.

Schooner

10 timer

1 mnd.

8 timer

1 mnd.

6 timer

1 mnd.

4 timer

1 mnd.

Schooner Gold

10 timer

1 mnd.

8 timer

1 mnd.

6 timer

1 mnd.

4 timer

1 mnd.

Overmalt med

BRUKSANVISNING
Forbehandling

TIDLIGERE LAKKERTE FLATER
I God Stand Rengjør med tynner. Slip med papir 280320. Fjern slipestøv med tynner.
I Dårlig Stand Fjern all gammel lakk.
Påfør minimum 35 strøk. Slip mellom hvert 23 strøk, bruk 320400 papir.* Fjern alt slipestøv med en klut.
BART TRE Slip med papir 80180 fulgt av papir 280. Fjern slipestøv ved å børste eller tørke av overflaten. Bruker man
tynner må den fordampe fra overflaten før arbeidet starter.
FETE TRESORTER f. eks TEAK Må være grundig avfettet (Tynner No.1 er anbefalt) og forbehandlet før påføring av
Compass. Se til at overflaten er helt tørr før påføring av første strøk. Prime, hvis anbefalt, med Clear Wood Sealer Fast
Dry.
Pensel/Rull Hvis ikke Clear Wood Sealer Fast Dry blir brukt som grunning, tynn første strøk 30% med Tynner No.1.
Etterfølgende strøk kan tynnes opp til 15% avhengig av temperatur, påføringsforhold og egne ønsker. Påfør 35 strøk
med pensel/46 med rull til tilfredstillende finish er oppnådd. Slip mellom hvert 23 strøk, bruk 320400 papir.* Fjern alt
slipestøv med en klut.
*Det estetiske utseende kan forbedres ved å slipe mellom hvert strøk.

Metode

Hell opp den mengden du regner med å bruke i en seperat beholder. Unngå bruk direkte fra boksen. Filtrer lakken gjennom
et malingsfilter for å forsikre om at lakken er ren for forurensing. Påfør ikke for hurtig.

Tips
Blande
godt om før bruk.
Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere
eller på Rør
www.yachtpaint.com.
Tynner
Pensel
 YTA800
Tynner konsernet.
No.1. Sprøyting
 YTA085
Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen
er eid av
eller lisensiert
til, AkzoNobel
© AkzoNobel
2015. Tynner Nr. 3.
Tynne Tynn første strøk 30% med anbefalt tynner. Järgmised kihid võib vedeldada kuni 15% olenevalt
ümbritsevast temperatuurist, pealekandmistingimustest ja isiklikust eelistusest, et saavutada võimalikult head viimistlust.
Ref:4175 Compass Utgitt Dato:26.03.2015
Rengjøringsmiddel Tynner Nr. 1 (YTA800)
Konvensjonell Sprøyte (Påføring med sprøyte  kun for proffesjonelt bruk) Trykkbeholder: 12 bar 14,529 psi
(pistoltrykk), 810 psi (luft trykk) Sprøytespiss: 1.21.4 mm. Tynn ut 2025% med Tynner No.3.
Pensel Bruk alltid en ren pensel som er brukt til lakkarbeid. Rengjør penselen før bruk.
Rulle Hvis man påfører med rull, bruk en korthåret rull og fordriv med en god pensel eller pute for å fjerne luftblærer fra

Dry.

Compass
Lakker

Pensel/Rull Hvis ikke Clear Wood Sealer Fast Dry blir brukt som grunning, tynn første strøk 30% med Tynner No.1.
Etterfølgende strøk kan tynnes opp til 15% avhengig av temperatur, påføringsforhold og egne ønsker. Påfør 35 strøk
med pensel/46 med rull til tilfredstillende finish er oppnådd. Slip mellom hvert 23 strøk, bruk 320400 papir.* Fjern alt
slipestøv med en klut.

Slitesterk, Høyblank og Hurtigtørkende
*Det estetiskePolyuretanlakk
utseende kan forbedres ved å slipe mellom hvert strøk.
Metode

Hell opp den mengden du regner med å bruke i en seperat beholder. Unngå bruk direkte fra boksen. Filtrer lakken gjennom
et malingsfilter for å forsikre om at lakken er ren for forurensing. Påfør ikke for hurtig.

Tips

Blande Rør godt om før bruk.
Tynner Pensel  YTA800 Tynner No.1. Sprøyting  YTA085 Tynner Nr. 3.
Tynne Tynn første strøk 30% med anbefalt tynner. Järgmised kihid võib vedeldada kuni 15% olenevalt
ümbritsevast temperatuurist, pealekandmistingimustest ja isiklikust eelistusest, et saavutada võimalikult head viimistlust.
Rengjøringsmiddel Tynner Nr. 1 (YTA800)
Konvensjonell Sprøyte (Påføring med sprøyte  kun for proffesjonelt bruk) Trykkbeholder: 12 bar 14,529 psi
(pistoltrykk), 810 psi (luft trykk) Sprøytespiss: 1.21.4 mm. Tynn ut 2025% med Tynner No.3.
Pensel Bruk alltid en ren pensel som er brukt til lakkarbeid. Rengjør penselen før bruk.
Rulle Hvis man påfører med rull, bruk en korthåret rull og fordriv med en god pensel eller pute for å fjerne luftblærer fra
lakk filmen.
Annet Oppgitte sprøytetrykk er kun anbefalte. Den som påfører lakken bruker de innstillinger som gir best resultat for
den individuelle teknikken og de rådende forhold. Unngå bruk direkte fra boksen. Hell opp den mengden du regner med å
bruke i en seperat beholder.
Ved påføring av Compass med pensel eller rull kan det bli nødvendig å justere antall strøk for å oppnå anbefalt
filmtykkelse.

Viktig informasjon

La aldri bart tre stå ubehandlet over lengre tid, da det vil ta opp fuktighet.
Unngå bruk av Compass direkte fra boksen, da dette kan forårsake at lakken eldes og faren for forurensing er stor. Hvis
man ikke følger anbefalte tørketider kan det forårsake rynking, dårlig gjennomtørk og dårlig heft.
Unngå å male i direkte sollys. Brukes kun over vannlinjen.
Bruk kun anbefalte tynnere.
For utendørs bruk.
Hvis man overskrider maks overmalingstid, slip med papir 280320.
Produktets temperatur skal være min. 15°C og maks 30°C.
Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C.
Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.

Kompabilitet/Underlag

Godt egnet til alle typer treverk, inkludert fete treslag som Teak og Iroko. 2komponente produkter må ikke påføres over 1
komponente.

Antall strøk

Tidligere lakkert tre: minimum 3 ufortynnete strøk (5 hvis man foretrekker å tynne ut lakken).
Bart tre: 1 fortynnet strøk, etterfulgt av 35 ufortynnete strøk (57 hvis man foretrekker å tynne ut lakken).

Spreevne

(Teoretisk)  14.3 m²/lt
(Praktisk)  12.9 m²/lt

Anbefalt tørrfilmtykkelse pr.
strøk

30 micron tørr .

Anbefalt våtfilmtykkelse pr.
strøk

71 micron våt .

Påføringsmetoder

Pensel, Rulle, Konvensjonell Sprøyte (Påføring med sprøyte  kun for proffesjonelt bruk).

TRANSPORT, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON
Lagring

GENERELL INFORMASJON
Kontakt med luft og ekstremt høye lufttemeraturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Compass må
lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 535°C, og ikke eksponeres for direkte sollys.
TRANSPORTINFORMASJON
Compass 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.

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.
Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2015.
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