Toplac
Τελειώματα
Υψηλής Ποιότητας Χρώμα Μεγάλης Διάρκειας Θαλασσινής στιλπνότητας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Toplac είναι ένα υψηλής στιλπνότητας θαλασσινό γυαλιστερό χρώμα για όλα τα υποστρώματα πάνω από την ίσαλο γραμμή.Είναι εξαιρετικά εύκολο στην
εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό και σφουγγαράκι και περιέχει UV φίλτρο για αυξημένη διάρκεια.
* Άριστα χαρακτηριστικά ροής
* Σειρά φωτεινών χρωμάτων
* Διάρκεια ζωής πάνω από δυο φορές από όσο τα συνηθισμένα αλκυδικά γυαλιστερά χρώματα
Η μοναδική χημική δομή του επιτρέπει στο Toplac να ξεπερνά τα παραδοσιακά τελειώματα, δίνοντας μια στιλπνότητα υψηλού καθορισμού μακράς διάρκειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Χρώμα

YKA027Cream, YKA139  Woodward Green, YKA151  Platinum, YKA184Med. White, YKA187Ivory, YKA241Norfolk
Green, YKA265Rescue Orange, YKA504Fire Red, YKA905White 905, YKA923Squall Blue, YKB000Snow White, ,
YKB993Oxford Blue, YKE938Danube Blue, YKF684Atlantic Grey, YKF991Mauritius Blue, YKB830Sapphire Blue,
YKJ292Bounty, YKS101Yellow, YKS299Rochelle Red, YKS936Lauderdale Blue, YKT541Donegal Green, YKU898
Bondi Blue, YKY999Jet Black, YKZ501Rustic Red.Συμβουλευτείτε τον χάρτη χρωμάτων για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τελείωμα

Υψηλή στιλπνότητα

Συγκεκριμένη Βαρύτητα

1.1

Ογκοι στερεών

51%

Τυπικός Χρόνος Διάρκειας
προϊόντος

2 χρόνια

VOC (Όπως παρέχεται)

404 g/lt

VOC (Διαλυτικό ΕΕ)

367.3 g/kg Οδηγία της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) (Οδηγία του
Συμβουλίου 1999/13/ΕΚ)

Διαστάσεις Μονάδας

375 ml, 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
5°C (41°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

6 ώρες

3 ώρες

2 ώρες

1 ώρες

Στεγνό στην αφή

5°C (41°F)
Επικαλυμμένο από
Toplac

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

35°C (95°F)

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

24 ώρες

4 μέρες

16 ώρες

3 μέρες

8 ώρες

2 μέρες

6 ώρες

1 μέρες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Προετοιμασία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ:
Σε Καλή Κατάσταση: Πλύντε με ένα κατάλληλο απορρυπαντικό, 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:Η προετοιμασία του υποστρώματος περιγράφεται ξεχωριστά στο Φύλλο Δεδομένων για αστάρια.
ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ Τρίψτε με γυαλόχαρτο Νο 80180 και στη συνέχεια με γυαλόχαρτο Νο 280. Αφαιρέστε τη σκόνη από το
τρίψιμο περνώντας με πινέλο, ξεσκονίζοντας και περνώντας με ένα πανί. Αν περάσετε με πανί βρεγμένο με διαλυτικό,
περιμένετε να στεγνώσει εντελώς πριν εφαρμόσετε τα συνιστώμενα προϊόντα για απευθείας εφαρμογή σε ξύλο (δείτε τα
συγκεκριμένα συστήματα επίστρωσης). Περάστε με αστάρι Yacht Primer ή Clear Wood Sealer Fast Dry.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Αφαιρέστε τη γλίτσα με διαλυτικό ή Super Cleaner. Καθαρίστε με φύσημα μέχρι το επίπεδο Sa 2½  σχεδόν
λευκή μεταλλική επιφάνεια. Εάν ο καθαρισμός με φύσημα δεν είναι εφικτός, τρίψτε τη μεταλλική επιφάνεια με δίσκους
λείανσης νο. 2436 μέχρι να προκύψει μια ομοιόμορφη, καθαρή και γυαλιστερή μεταλλική επιφάνεια με σχήματα 5075
micron. Χρησιμοποιείστε λειαντήρα γωνιών σε μικρές περιοχές. Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει.Περάστε
με αστάρι Yacht Primer.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: Αφαιρέστε το γράσο με διαλύτη ή Super Cleaner. Τρίψτε καλά με γυαλόχαρτο 60120 βαθμών (κατάλληλο
για αλουμίνιο). Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. Περάστε με αστάρι Yacht Primer το συντομότερο δυνατό
(εντός 8 ωρών).
GRP: Αφαιρέστε τη γλίτσα με διαλυτικό ή Super Cleaner. Τρίψτε καλά με ένα γυαλόχαρτο 180220 βαθμών. Καθαρίστε
σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. Δεν χρειάζεται αστάρι  εφαρμόστε PreKote απευθείας στο GRP.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΕΣ: Λόγω της ενδεχομένως πορώδους φύσης των
επενδύσεων ζελατίνης που έχουν μεγάλη ηλικία/είναι ξεθωριασμένες, ο κίνδυνος παγίδευσης διαλύτη/υγρασίας μετά τον
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τον
επίσημο
αντιπρόσωπο
της περιοχής
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από όσο
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θα ανήκουν
μπορούσε
να παραχωρηθεί
οδηγήσει σεστον
δημιουργία
φυσαλίδων
στη© μεμβράνη
χρώματος.Για να μειωθεί ο κίνδυνος
δημιουργίας φυσαλίδων στη μεμβράνη χρώματος συνιστάται να εφαρμόζονται 3 επιστρώσεις με Interprotect για να
σφραγίσουν την επένδυση ζελατίνης.Το Interprotect πρέπει να επικαλυφθεί με Perfection Undercoat πριν από την
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εφαρμογή της τελικής επίστρωσης.
ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ: Χρησιμοποιείστε υπόστρωση PreKote.Αν εφαρμόζετε Toplac με σπρέι, το PreKote πρέπει
να ωριμάσει για τουλάχιστον 14 ημέρες. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, έχετε επίσης τη δυνατότητα χρήσης Perfection
Undercoat ως υποστρώματος.

Μέθοδος

Γυαλοκαθαρίστε το υπόστρωμα να γίνει λείο με γυαλόχαρτο 320400 βρεγμένο ή στεγνό. Αφαιρέστε τη σκόνη με μια

Toplac
Τελειώματα
Υψηλής Ποιότητας Χρώμα

ΧΑΛΥΒΑΣ: Αφαιρέστε τη γλίτσα με διαλυτικό ή Super Cleaner. Καθαρίστε με φύσημα μέχρι το επίπεδο Sa 2½  σχεδόν
λευκή μεταλλική επιφάνεια. Εάν ο καθαρισμός με φύσημα δεν είναι εφικτός, τρίψτε τη μεταλλική επιφάνεια με δίσκους
λείανσης νο. 2436 μέχρι να προκύψει μια ομοιόμορφη, καθαρή και γυαλιστερή μεταλλική επιφάνεια με σχήματα 5075
micron. Χρησιμοποιείστε λειαντήρα γωνιών σε μικρές περιοχές. Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει.Περάστε
με αστάρι Yacht Primer.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: Αφαιρέστε το γράσο με διαλύτη ή Super Cleaner. Τρίψτε καλά με γυαλόχαρτο 60120 βαθμών (κατάλληλο
για αλουμίνιο). Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. Περάστε με αστάρι Yacht Primer το συντομότερο δυνατό
(εντός 8 ωρών).
Μεγάλης
Διάρκειας
Θαλασσινής
GRP: Αφαιρέστε
τη γλίτσα
με διαλυτικό ή στιλπνότητας
Super Cleaner. Τρίψτε καλά με ένα γυαλόχαρτο 180220 βαθμών. Καθαρίστε
σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. Δεν χρειάζεται αστάρι  εφαρμόστε PreKote απευθείας στο GRP.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΕΣ: Λόγω της ενδεχομένως πορώδους φύσης των
επενδύσεων ζελατίνης που έχουν μεγάλη ηλικία/είναι ξεθωριασμένες, ο κίνδυνος παγίδευσης διαλύτη/υγρασίας μετά τον
χρωματισμό είναι πολύ μεγαλύτερος από όσο όταν η επένδυση ζελατίνης είναι καινούργια.Ως αποτέλεσμα, αυτή η
παγίδευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημιουργία φυσαλίδων στη μεμβράνη χρώματος.Για να μειωθεί ο κίνδυνος
δημιουργίας φυσαλίδων στη μεμβράνη χρώματος συνιστάται να εφαρμόζονται 3 επιστρώσεις με Interprotect για να
σφραγίσουν την επένδυση ζελατίνης.Το Interprotect πρέπει να επικαλυφθεί με Perfection Undercoat πριν από την
εφαρμογή της τελικής επίστρωσης.
ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ: Χρησιμοποιείστε υπόστρωση PreKote.Αν εφαρμόζετε Toplac με σπρέι, το PreKote πρέπει
να ωριμάσει για τουλάχιστον 14 ημέρες. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, έχετε επίσης τη δυνατότητα χρήσης Perfection
Undercoat ως υποστρώματος.

Μέθοδος

Γυαλοκαθαρίστε το υπόστρωμα να γίνει λείο με γυαλόχαρτο 320400 βρεγμένο ή στεγνό. Αφαιρέστε τη σκόνη με μια
σκούπα σκόνης. Εφαρμόστε 13 επιστρώσεις..

Υποδείξεις

Ανάμιξη Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Διαλύτης Διαλύτες No.1 (βούρτσα/ρολό), Διαλύτης 910 (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.).
Αραίωμα Σε συνθήκες ζέστης ή αέρα μπορεί να προστεθεί έως και 10% διαλυτικού για τη διευκόλυνση της εφαρμογής.
Καθαριστής Διαλύτες No.1.
Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας Εφαρμόστε σε ξηρές συνθήκες, με καλό αερισμό. Αποφύγετε την εφαρμογή αργά
το βράδυ διότι η συμπύκνωση μπορεί να προκαλέσει απώλεια της επιφανειακής στιλπνότητας κατά τη διάρκεια της
νύχτας.
Συμβατικός ψεκασμός Αραιώστε κατά 1025% με Thinner 910 (ΜΟΝΟ για επαγγελματική χρήση) για να επιτύχετε
ιξώδες 1822 secs (BS4) ή 1620 secs (DIN4). Πίεση: 34 bar. Διαστάσεις άκρου έγχυσης: 1.11.4 mm. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το
πρώτο χέρι PreKote ΠΡΕΠΕΙ να αφεθεί να απορροφηθεί για τουλάχιστον 14 μέρες πριν από την εφαρμογή του Toplac.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.
Άλλο Για πιο ανοιχτά χρώματα, αναμίξτε την πρώτη επίστρωση τελειώματος 50:50 με το υπόστρωμα για να βελτιώσετε
το βάθος του χρώματος και την θαμπάδα. Για άριστα αποτελέσματα όταν εφαρμόζετε με ρολό, λειάνετε με σφουγγαράκι ή
βούρτσα.

Μερικά Σημαντικά Σημεία

Το Toplac μπορεί να αποχρωματίσει εάν χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες πάνω από 80°C. Ακατάλληλο για μόνιμα
βυθισμένες επιφάνειες.
Μη χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C.
Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 15°C/59°F και μέγιστη 35°C/95°F.
Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F.
Αποφύγετε να εφαρμόσετε αργά το βράδυ, διότι η συμπύκνωση μπορεί να προκαλέσει απώλεια της στιλπνότητας κατά
τη διάρκεια της σκλήρυνσης τη νύχτα.

Συμβατότητα/Υποστρώματα

Χρησιμοποιείται πάνω σε επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες και βαμμένες με πρώτο χέρι ή σε υπάρχοντα
χρώματα.

Αριθμός Επιστρώσεων

Εφαρμόστε 23 επιστρώσεις.
Móno boreí na apaititheí 1 paltó gia tin afí up / episkevís.

Κάλυψη

(Θεωρητικά)  13.33 m²/lt
(Πρακτικά)  12.0 m²/lt με βούρτσα, 8 (m²/lt) με ψεκασμό.

Συνιστώμενο DFT ανά στρώση

38 μίκρο ξηρό

Συνιστώμενο WFT ανά στρώση

75 μίκρο υγρής

Μέθοδοι εφαρμογής

Συμβατικός ψεκασμός, Βούρτσα, Ρολός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αποθήκευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Toplac εξασφαλίστε ότι μεταξύ των
χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από
άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ:
Το Toplac πρέπει να φυλάγεται σε κοντέϊνερ κλεισμένο με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.

Ασφάλεια

ΓΕΝΙΚΑ:
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 Toplac 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
περιέχονται
σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τον επίσημο αντιπρόσωπο
τηςχρήση.
περιοχής Οι
σαςπληροφορίες
ή να επισκεφτείτε που
την ιστοσελίδα
μας www.yachtpaint.com.
καιρού εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

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 Toplac 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.

Μεγάλης
Διάρκειας
Θαλασσινής
Οι πληροφορίες
που δίνονται
σε αυτό το στιλπνότητας
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.

Σχετ.:3533 Toplac

Ημερομηνία έκδοσης:11/8/2016

