Pre-Kote
Grundere
Grunder for 1-komponente finishmalinger
PRODUKTBESKRIVELSE
Lakgrunder til Internationals 1komponent klakker og dæksmalinger. Den gode dækkeevne gør det enkelt at bytte nuance. Den er let at påføre og at slibe i, giver
en glat god grund for finishmalingen. Velegnet til primet træ, stål, letmetal og gelcoat.
.
* Let at påføre og slibe i.

PRODUKTINFORMATION
Kulør

YUB000Hvid, YUG879Blå Grå

Finish

Mat

Densitet

1.5

Tørstofindhold

47%

Normal lagringstid

2 år

VOC

363 g/lt

Emballage størrelse

750 ml, 375 ml. (kun i nogle kulører)., 2.5 Lt. (kun i nogle kulører).

TØRRE OG OVERMALINGSTIDER
Tørretider
5°C (41°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

Støvtør

15 timer

6 timer

3 timer

1 timer

Slibbar

48 timer

30 timer

24 timer

24 timer

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

5°C (41°F)

35°C (95°F)

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Brightside

36 timer

4 dage

24 timer

3 dage

16 timer

2 dage

4 timer

1 dage

Interdeck

36 timer

4 dage

24 timer

3 dage

16 timer

2 dage

4 timer

1 dage

Interlux Super

36 timer

4 dage

24 timer

3 dage

16 timer

2 dage

4 timer

1 dage

PreKote

36 timer

4 dage

24 timer

3 dage

16 timer

2 dage

4 timer

1 dage

Super Gloss HS

36 timer

4 dage

24 timer

3 dage

16 timer

2 dage

4 timer

1 dage

Toplac

36 timer

4 dage

24 timer

3 dage

16 timer

2 dage

4 timer

1 dage

Overmalet med

BRUGSANVISNING
Forbehandling

TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER
I God Stand Vask med egnet renrøringsmiddel, skyld grundigt med ferskvand og lad tørre. Slib med korn 280320 papir.
I Dårlig Stand Fjern al tidligere maling og prime overfladen.
RÅT TRÆ Slib med korn 80180 fulgt af korn 280. Fjern slipestøv, hvis der bruges fortynder skal denne være totalt
afdunstet inden maling. Prim båden grundigt med den af International anbefalede primer/ malingssystem.
STÅL Affedt med sæbevand eller egnede opløsningsmidler. Sandblæs til Sa 2,5 eller blankt metal (Sa 3). Hvis
sandblæsing ikke er mulig, brug en vinkelsliber og slib med korn 2436 til jævnt blankt metal med en hæfteprofil på 50
75µm. Brug en vinkelsliber på mindre flader. Rengør grundigt og lad tørre. Prim båden grundigt med den af International
anbefalede primer/ malingssystem.
ALUMINIUM Affedt med sæbevand eller egnede opløsningsmidler. Slib grundigt med 24120 papir (kompatibelt med
aluminium). Rengør grundigt og lad tørre. Grundmale med en til formålet grunder fra International til metal inden 8 timer.
GELCOAT Affedt med sæbevand eller egnede opløsningsmidler. Slib grundigt med sandpapir korn 180220. Rengør
grundigt og lad tørre. Anvend PreKote direkte på gelcoat.

Metode

Påfør 12 lag. Hvis maks. overmalingstid for det tidligere malingslag overskrides, slib med korn 220320 papir, vådt eller
tørt. Fjern alt støv med en klud. For at opnå ekstra dybde i kuløren, bland sidste lag PreKote 50:50 med Toplac.

Tips

Blanding Omrør omhyggeligt før brug.
Fortynder Fortynder Nr.1, Fortynder 910 (Bør kun sprøjtes af professionelle)
Rengøringsmiddel Fortynder Nr.1
Ventilation og fugtighedskontrol Påføres under tørre forhold med god ventilation.
Højtrykssprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle) Tryk: 180 bar. Mundstykke/dyse: 13651580.
Konventionel sprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle) Ved konventionel sprøjtning fortyndes med
sprøjtefortynder YTA910. Tryk: 34bar. Dysestørrelse: 1.41.8 mm.

Vigtig information

Fremstillet til udendørs brug. Brug en spartel og arbejd spartelmassen ind i de områder som er skadede, og glat ud med et
lille overlap til de omkringliggende flader.
Underlagets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C.
Produktets
temperatur
bør være mindst 5°C og maks. 35°C.
Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere
eller
på www.yachtpaint.com.
Lufttemperaturen
bør være
mindst 5°C
og maks.
35°C.
Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet
af eller i licens til AkzoNobel
koncernen.
© AkzoNobel
2015.
Må ikke bruges under 5°C.

Kompatibilitet/Underlag
Kan påføres oven på alle Interfill/Watertite produkterne. Kan kun overmales med 1komponente produkter. Ikke velegnet til
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brug på overflader under vand.
Antal lag

12 lag.

Rækkeevne

(Teoretisk)  13.33 m²/lt
(Praktisk)  12 m²/lt med pensel, 8 m²/lt med sprøjte
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Vigtig information

Fremstillet til udendørs brug. Brug en spartel og arbejd spartelmassen ind i de områder som er skadede, og glat ud med et
lille overlap til de omkringliggende flader.
Underlagets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C.
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Kompatibilitet/Underlag

Kan påføres oven på alle Interfill/Watertite produkterne. Kan kun overmales med 1komponente produkter. Ikke velegnet til
brug på overflader under vand.

Antal lag

12 lag.

Rækkeevne

(Teoretisk)  13.33 m²/lt
(Praktisk)  12 m²/lt med pensel, 8 m²/lt med sprøjte

Anbefalet tørfilmstykkelse pr.
lag

35 micron tør med pensel

Anbefalet vådfilmstykkelse pr.
lag

74 micron våd med pensel

Påføringsmetoder

Pensel, Rulle, Højtrykssprøjte, Konventionel sprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle)

TRANSPORT, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION
Lagring

GENEREL INFORMATION
Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringtid for PreKote skal dåsen
være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 535°C, og ikke i direkte sollys.
TRANSPORTINFORMATION
PreKote bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.

Sikkerhed

GENERELT
Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Bådråd.
AFFALDSHÅNDTERING
Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen
hærde før dåsen kasseres.Rester af PreKote må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse.
Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.

PRODUKTANSVAR

Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at
have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger
produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet
end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt
baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfarenhed, tests og udvikling.

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.
Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2015.
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