Technický list

YACHT VARNISH
Popis výrobku
Ciranova Yacht Varnish byl vyroben pro ochranu dřeva, které
je vystaveno extrémním klimatickým podmínkám jako jsou
paluby lodí nebo obklady. Yacht varnish je vysoce lesklý a je
možné ho aplikovat i do interiéru.

VIZKOZITA
HUSTOTA
SUŠINA
STUPEŇ LESKU

Technická data
+ 100 sek. (DINN 4mm/20°C)
+ 0,93 kg/l
+ 65% podle hmotnosti
lesklý

Použití
Pro venkovní použití aplikujte Yacht varnish válečkem nebo
štětcem. Aplikujte 3 až 4 tenké vrstvy (záleží na typu dřeva a
klimatických podmínkách). Pokud chcete Yacht varnish
aplikovat stříkací pistolí, poraďte se s technickým
konzultantem. Pro vnitřní využití aplikujte 2 tenké vrstvy
štětcem nebo válečkem.
Příprava materiálu
Dřevo je potřeba dobře rovnoměrně obrousit, postupně
vystřídejte zrnitosti až do konečného zrna 180-220, brusný
prach důkladně odstraňte. Snažte se vyhnout ostrým rohům.

Testy byly provedeny na pevné dubové
parketě o tloušťce
22mm. Lak nanesen ve třech vrstvách
Spotřeba byla 100 g / m2 na vrstvu.

Výrobky CIRANOVA
jsou vyrobeny pro
odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny
uvedené v technických listech jsou sestaveny
po odpovídajících testech a dlouholetých
zkušeností. Jsou sepsány podle našeho
nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před
použitím tohoto výrobku, jej dle možností
okolností vyzkoušet
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Doba schnutí
2
První nános: aplikace 100g/ m a nechte 2-3 hodiny schnout,
2
aplikujte druhou vrstvu 100-130g/m a nechte schnout 5-6
hodin. Dobře obruste brusným papírem se zrnem 180 a
2
aplikujte třetí vrstvu 100-130g/m . Vytvrzování probíhá 8-10
dní Schnutí je silně závislé na množství naneseného laku, na
teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a
dobré větrání urychluje schnutí.
Vydatnost
2
10 - 12 m /lt na nános, záleží na typu dřeva
Následná péče
Lehce přebruste plochu, kterou je potřeba opravit a
odstraňte brusný prach. Naneste 1 až 2 vrstvy Yacht varnish.
Informace o produktu
Skladování od +5°C do 40°C ,Chránit před mrazem!!
Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je
jeden rok od data výroby.
Zvláštní informace
Po dokončení práce očistěte nástroje čirým alkoholem.
!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ
PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!

