Perfection
Τελειώματα
Υψηλής Απόδοσης Πολυουρεθάνη για Λαμπερό Τελείωμα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Perfection δύο μερών πολυουρεθάνης είναι η τελευταία εκτέλεση, τελείωμα κορυφής και υψηλής στιλπνότητας. Παρέχει μακράς διάρκειας, πολύ υψηλής
στιλπνότητας τελείωμα που έχει εξαίρετο κράτημα χρώματος, μαζί με θαυμάσια αντίσταση στα χημικά και το γδάρσιμο. Δημιουργήθηκε ειδικά για να μπορούν
εκπαιδευμένοι ερασιτέχνες χρήστες να πετύχουν με ευκολία αποτελέσματα επαγγελματικής ποιότητας. UV φίλτρα συνδυασμένα με χημική σκλήρυνση
πολυουρεθάνης για τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής.
* Το πιο σκληρό, ανθεκτικό στα γδαρσίματα τελείωμα, που το κάνει μια εξαιρετική επιλογή για χρήση σε περιοχές μεγάλης φθοράς, π.χ. καταστρώματα (με
πρόσθετο Intergrip).
* Χημικό ανθεκτικό στο ντίζελ, βενζίνη, λάδι, ήπια οξέα και αλκάλια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Χρώμα

YHA183Platinum, YHA184Med. White, YHA192Off White, YHA194Oyster White, YHA198Mat'horn White, YHA216
Royal Blue, YHB000Snow White, YHB663Jade Mist Green, YHE294Chilli Red, YHF991Mauritius Blue, YHK990Flag
Blue, YHS056Fight. Lady Yellow, YHS070Cream, YHS187Polar White, YHS248Arctic White, YHS253Pearl White,
YHS299Rochelle Red, YHS936Lauderdale Blue, YHY999Jet Black

Τελείωμα

Υψηλή στιλπνότητα

Συγκεκριμένη Βαρύτητα

1.17

Ογκοι στερεών

49%

Αναλογία Μίξης

2:1 ανά όγκο (όπως προσφέρεται)

Μετατροπέας/Παράγοντας
Σκλήρυνσης

YGB001

Τυπικός Χρόνος Διάρκειας
προϊόντος

2 χρόνια

VOC (Όπως παρέχεται)

486 g/lt

Διαστάσεις Μονάδας

750 ml, 2.5 lt
Σημείωση: Δεν διατίθενται όλα τα χρώματα ή μεγέθη συσκευασιών σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες,
συμβουλευτείτε τον τοπικό σας τεχνικό εκπρόσωπο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Στέγνωμα
10°C (50°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

Στεγνό στην αφή

11 ώρες

7 ώρες

4 ώρες

3 ώρες

Οριο Ζωής Δοχείου

5 ώρες

3 ώρες

2 ώρες

1 ώρες

10°C (50°F)
Επικαλυμμένο από
Perfection

Επικάλυψη
Θερμοκρασία Υποστρώματος
15°C (59°F)
23°C (73°F)

35°C (95°F)

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

28 ώρες

4 μέρες

14 ώρες

3 μέρες

6 ώρες

2 μέρες

4 ώρες

1 μέρες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Προετοιμασία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ
Σε Καλή Κατάσταση Πλύντε με Super Cleaner, ξεπλύντε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψιμο με
γυαλόχαρτο 280320.
Σε Υποβαθμισμένη Κατάσταση Αφαιρέστε όλες τις προηγούμενες επιστρώσεις και ασταρώστε το υπόστρωμα.
ΑΣΤΑΡΩΜΑ Βλ. φύλλα δεδομένων ασταριού.
ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ/ΧΑΛΥΒΑΣ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ασταρώστε με Ιnterprotect.
GRP Πλύντε με Super Cleaner, ξεπλύντε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Σκουπίστε με ριπή αέρα ή τρίψτε με
γυαλόχαρτο 180220. Δεν είναι απαραίτητο το βάψιμο με αστάρι.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΕΣ Λόγω του υψηλού πορώδους, είναι αυξημένος ο
κίνδυνος εγκλωβισμού διαλύτη/υγρασίας, με πιθανό αποτέλεσμα τον σχηματισμό φουσκαλών. Για να μειωθεί αυτός ο
κίνδυνος, συνιστώνται 3 στρώσεις Interprotect για σφράγιση της επένδυσης ζελατίνης. Το Interprotect πρέπει να
επικαλυφθεί με Perfection Undercoat πριν από την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης.
ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Χρησιμοποιείστε Perfection Undercoat.

Μέθοδος

Γυαλοκαθαρίστε το υπόστρωμα να γίνει λείο με γυαλόχαρτο 320400 βρεγμένο ή στεγνό. Αφαιρέστε την σκόνη με ένα
κουρέλι. Εφαρμόστε 23 επιστρώσεις.

Υποδείξεις

Ανάμιξη Ανακατέψτε κάθε συστατικό μεμονωμένα. Προσθέστε το σκληρυντικό στη βάση, ανακατέψτε την και αφήστε επί
20 λεπτά για να διασκορπιστούν οι φυσαλίδες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με Thinner
τον επίσημο
της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
Διαλύτης:
Noαντιπρόσωπο
9
www.yachtpaint.com.
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην Αραίωμα:
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Μπορεί
ναήαραιώνεται
κατά 510%
γιαεταιρειών
ευκολότερη
εφαρμογή.
Καθαριστής:Thinner No 9.
Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας: Εφαρμόστε σε ξηρές συνθήκες, με καλό αερισμό. Αποφύγετε υπερβολικά υγρές
Σχετ.:3110 Perfection Ημερομηνία έκδοσης:18/12/2018
καταστάσεις, σχετική υγρασία πάνω από 80%.
Άλλο: Καλύτερη εφαρμογή στους 15°C. Για πιο ανοιχτά χρώματα, αναμίξτε την πρώτη επίστρωση τελειώματος 50:50 με
το υπόστρωμα για να βελτιώσετε το βάθος του χρώματος και την θαμπάδα. Και τα δύο προϊόντα πρέπει να αναμιχθούν
πρώτα με αντίστοιχους παράγοντες σκλήρυνσης. Για άριστα αποτελέσματα όταν εφαρμόζετε με ρολό, λειάνετε με
σφουγγαράκι ή βούρτσα. Εάν χρησιμοποιείτε χρώμα καταστρώματος, αναμίξτε πρόσθετο αντιολισθητικό Intergrip. Πλήρης

Perfection
Τελειώματα
Υψηλής
Μέθοδος

GRP Πλύντε με Super Cleaner, ξεπλύντε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Σκουπίστε με ριπή αέρα ή τρίψτε με
γυαλόχαρτο 180220. Δεν είναι απαραίτητο το βάψιμο με αστάρι.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΕΣ Λόγω του υψηλού πορώδους, είναι αυξημένος ο
κίνδυνος εγκλωβισμού διαλύτη/υγρασίας, με πιθανό αποτέλεσμα τον σχηματισμό φουσκαλών. Για να μειωθεί αυτός ο
κίνδυνος, συνιστώνται 3 στρώσεις Interprotect για σφράγιση της επένδυσης ζελατίνης. Το Interprotect πρέπει να
επικαλυφθεί με Perfection Undercoat πριν από την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης.
ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Χρησιμοποιείστε Perfection Undercoat.

Απόδοσης Πολυουρεθάνη
για Λαμπερό
Τελείωμα
Γυαλοκαθαρίστε
το υπόστρωμα
να γίνει λείο με γυαλόχαρτο 320400 βρεγμένο ή στεγνό. Αφαιρέστε την σκόνη με ένα
κουρέλι. Εφαρμόστε 23 επιστρώσεις.

Υποδείξεις

Ανάμιξη Ανακατέψτε κάθε συστατικό μεμονωμένα. Προσθέστε το σκληρυντικό στη βάση, ανακατέψτε την και αφήστε επί
20 λεπτά για να διασκορπιστούν οι φυσαλίδες.
Διαλύτης: Thinner No 9
Αραίωμα: Μπορεί να αραιώνεται κατά 510% για ευκολότερη εφαρμογή.
Καθαριστής:Thinner No 9.
Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας: Εφαρμόστε σε ξηρές συνθήκες, με καλό αερισμό. Αποφύγετε υπερβολικά υγρές
καταστάσεις, σχετική υγρασία πάνω από 80%.
Άλλο: Καλύτερη εφαρμογή στους 15°C. Για πιο ανοιχτά χρώματα, αναμίξτε την πρώτη επίστρωση τελειώματος 50:50 με
το υπόστρωμα για να βελτιώσετε το βάθος του χρώματος και την θαμπάδα. Και τα δύο προϊόντα πρέπει να αναμιχθούν
πρώτα με αντίστοιχους παράγοντες σκλήρυνσης. Για άριστα αποτελέσματα όταν εφαρμόζετε με ρολό, λειάνετε με
σφουγγαράκι ή βούρτσα. Εάν χρησιμοποιείτε χρώμα καταστρώματος, αναμίξτε πρόσθετο αντιολισθητικό Intergrip. Πλήρης
σκληρότητα επιτυγχάνεται μετά από 710 μέρες στους 15ºC/59ºF. Εάν απαιτείται, το Perfection Matting Additive
(YZM914) είναι διαθέσιμο για χρήση με το Perfection. Δείτε το φύλλο δεδομένων Perfection Matting Additive για
λεπτομέρειες χρήσης.

Μερικά Σημαντικά Σημεία

Μην το χρησιμοποιείτε παρά μόνον εάν είναι αναμιγμένο με επιμέλεια με το σκληρυντικό στη δεδομένη αναλογία.
Αποφύγετε να χρωματίζετε κάτω από τις ακτίνες του ήλιου. Αποφύγετε να εφαρμόσετε αργά το βράδυ, διότι η
συμπύκνωση μπορεί να προκαλέσει απώλεια της στιλπνότητας κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης τη νύχτα. Αφήστε να
στεγνώσει σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 10°C/50°F και
μέγιστη 35°C/95°F. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι ελάχιστη 10°C και μέγιστη 40°C. Η θερμοκρασία
υποστρώματος θα πρέπει να είναι ελάχιστη 10°C/50°F και μέγιστη 40°C/104°F.

Συμβατότητα/Υποστρώματα

Μη χρησιμοποιείτε το Perfection σε εύκαμπτες κατασκευές. Θα ραγίσει σε λείες αρμολογίες και στα πλακίδια/κλιμακωτές
κατασκευές του κύτους. Το Perfection δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί πάνω από οποιοδήποτε προϊόν ενός πακέτου.
Ακατάλληλο για μόνιμα βυθισμένες επιφάνειες.

Αριθμός Επιστρώσεων

23 με βούρτσα/ρολό.

Κάλυψη

(Θεωρητικά)  13.24 m²/lt
(Πρακτικά)  11.9 m²/lt

Συνιστώμενο DFT ανά στρώση

37 μίκρο ξηρό

Συνιστώμενο WFT ανά στρώση

76 μίκρο υγρής

Μέθοδοι εφαρμογής

Βούρτσα, Ρολό
ΜΗ ΨΕΚΑΖΕΤΕ. Όσοι επαγγελματίες βαφείς θέλουν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή με σπρέι
πρέπει να ανατρέξουν στο φύλλο δεδομένων του Perfection (Professional)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αποθήκευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για την εξασφάλιση πλήρους διάρκειας ζωής
αυτού του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ανάμεσα στις χρήσεις είναι καλά κλειστό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ
5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατήστε το μακριά από τις ακτίνες του ήλιου.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ:
Το Perfection πρέπει να φυλάγεται σε κοντέϊνερ κλεισμένο με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.

Ασφάλεια

ΓΕΝΙΚΑ:
Περιέχει ισοκυανικά άλατα τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή για την αναπνευστική οδό. Διαβάστε τα περί ασφαλείας
στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας.
ΔΙΑΘΕΣΗ:
Μη πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιείστε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για
απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε.
Τα υπολείμματα του Perfection δεν πρέπει να απορριφθούν μέσω της αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου ή να
πεταχτούν σε ελεύθερο σκουπιδότοπο χωρίς άδεια. Η απόρριψη των κατάλοιπων πρέπει να γίνει με συνεννόηση με τις
αρχές.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο
χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και
τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες
του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας)
που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από
καιρού εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.yachtpaint.com.
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.
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