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Zapytaj ekspertów

Jesteśmy prawnie zobowiązani dołączyć 
do każdego z naszych produktów, w każdej 
wersji oraz do każdego komponentu Kartę
Charakterystyki Substancji/Mieszaniny (MSDS).
Karta Charakterystyki MSDS ma na celu
zapewnienie bezpiecznego użytkowania i
przetwarzania poszczególnych substancji. Karta
Charakterystyki zawiera informacje na temat
danych fizycznych, toksyczności, zagrożeń dla
zdrowia, pierwszej pomocy, właściwości
reakcyjnych, magazynowania, utylizacji, ubrania i
sprzętu ochronnego oraz sposobu postępowania w
przypadku rozlania lub wycieku substancji. MSDS
to kopalnia wiedzy dla każdego, kto zamierza w
bezpieczny sposób przechowywać nasze produkty,
a także w sytuacjach awaryjnych, w razie
przypadkowego rozlania lub rozpryskania farby
albo w razie wypadku. Karty Charakterystyki
(MSDS) naszych produktów znajdą Państwo na
stronie yachtpaint.com. 

Są one dostępne do przeczytania lub pobrania.
Informacje na etykietach puszek naszych
produktów umożliwiają Państwu osiągnięcie
optymalnych efektów, nie zaniedbując przy tym
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Prosimy
zawsze dokładnie zapoznać się z treścią etykiety
przed przystąpieniem do pracy. Dalsze informacje 
i objaśnienie symboli stosowanych na etykietach
puszek podaliśmy na stronie 5 tej broszury.

Arkusze danych produktów

Arkusze danych
bezpieczeństwa

Etykiety produktów

yachtpaint.com

0800-1198930

iyp.deutschland@akzonobel.com

Czy mają Państwo pytania? My mamy ekspertów, którzy znają odpowiedzi!

Opracowaliśmy naszą witrynę internetową, 
aby dostarczyć naszym Klientom wyczerpujących
informacji w ponad 20 językach krajów całego
świata – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Szukają Państwo fachowej porady na temat
lakierowania i konserwacji jachtu? Pragną Państwo
otrzymywać informacje na temat nowych lub
sprawdzonych produktów? Potrzebują Państwo
wskazówek i praktycznych porad? Szukają
Państwo materiałów instruktażowych? Chcą się
Państwo dowiedzieć, gdzie dostępne są nasze
produkty? To proste! Wystarczy zajrzeć tutaj:
yachtpaint.com.

Mamy przyjemność udostępnić wszystkim naszym
Klientom pomoc techniczną. Zespół gorącej linii
to grupa wykwalifikowanych pracowników serwisu
technicznego naszej firmy. Dzięki nim mamy
pewność, że otrzymują Państwo zawsze
najbardziej aktualne informacje i porady z
pierwszej ręki, dotyczące lakierowania i renowacji
Państwa jachtu. W ten sposób mamy pewność, 
że stosując nasze produkty osiągną Państwo
najlepsze wyniki.

Dla wszystkich naszych produktów udostępniliśmy
arkusze danych produktów (PDS) na stronie
yachtpaint.com. W tych arkuszach znajdą
Państwo szczegółowe i wyczerpujące informacje
na temat naszych produktów, sposobu ich
użytkowania, transportu i magazynowania.
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Od ponad stulecia produkujemy innowacyjne powłoki, chroniące, upiększające i
zwiększające osiągi wszystkich rodzajów jachtów.

Wszystko jedno, gdzie się Państwo znajdują i na jakich akwenach żeglują, u nas znajdą
Państwo wspaniałe powłoki, odróżniające się od innych produktów w zainwestowanymi 
w nie wieloletnimi badaniami, wiedzą i doświadczeniem specjalistów z International Paint.

Badając nowe produkty i rozwiązania w laboratoriach, jak również testując je na morzu,
zawsze jesteśmy w swoim żywiole. Znalezienie prawidłowej receptury jest dla nas równie
ważne, jak świadomość subtelnych różnic między ludźmi i akwenami na całym świecie.
Wszędzie tam, gdzie są jachty, można znaleźć nas, w samym centrum wydarzeń. Tutaj
nawiązujemy kontakty, rozwiązujemy problemy i przekazujemy dalej naszą wiedzę i
doświadczenia.

Our World is Water

Spis treści

n Przed przystąpieniem do pracy
Ochrona zdrowia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 Symbole ostrzegawcze o niebezpieczeństwie  .05

n Zestawienie
Farby przeciwporostowe  . . . . . . . . . . . . . . . . .06 Malowanie powierzchni nad linią wodną  . . . . .10

Do czego potrzebny jest rozcieńczalnik?  . . . . .09 Farby gruntowe i podkładowe  . . . . . . . . . . . . .12

Prace wykonywane szpachlą  . . . . . . . . . . . . . .09 Lakiery bezbarwne i pielęgnacja łodzi  . . . . . . .15

n The Echo Program  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

n Dziennik farb i projektów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

International a ochrona środowiska: Oferujemy szeroką gamę produktów, które umożliwią Państwu
pozostawienie jak najmniejszej ilości śladów w środowisku naturalnym.

My w firmie International wiemy jak ważne jest, by nieustannie służyć Klientom 
wiedzą i radą ekspertów. Każdy Klient, czy to początkujący, czy doświadczony 
użytkownik naszych produktów, może zwrócić się do nas z pytaniem. Naszym 
zadaniem jest służyć Państwu pomocą. Oto jak można się z nami skontaktować. Thomas Zeller

Kierownik Sprzedaży
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Unikać kontaktu ze skórą
Farby mogą powodować podrażnienia skóry. Dlatego
podczas kontaktu z farbami należy nosić odpowiednie
ubranie i rękawice ochronne. Kombinezon roboczy
powinien zakrywać całe ciało, ręce i nogi. Twarz
można chronić, smarując ją nietłustym kremem. 
NIE używać wazeliny, gdyż może ona przyspieszyć
wchłanianie farby przez skórę. Pracując z farbami 
nie nosić pierścionków, zegarków ani innej biżuterii,
gdyż farba może osadzać się pod jej powierzchnią i 
w ten sposób wejść w bezpośredni kontakt ze
skórą. Ewentualne odpryski farby na skórze zmyć
dużą ilością wody z mydłem lub odpowiednim
kosmetykiem do skóry. Następnie posmarować
kremem. NIGDY nie usuwać farby ze skóry za
pomocą rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika.

Symbole ostrzegawcze 
o niebezpieczeństwie
Na etykietach puszek naszych produktów stosujemy
przedstawione poniżej symbole ostrzegawcze.
Przed przystąpieniem do pracy prosimy zapoznać
się dokładnie z treścią poniższych wskazówek.

Substancja żrąca
Ta substancja jest szkodliwa dla oczu 
i skóry i kontakt z nią może prowadzić 
do oparzeń.

Substancja łatwopalna
Iskra lub niedopałek papierosa mogą 
wywołać pożar – znacznie szybciej 
niż w przypadku benzyny. Farby i 
rozpuszczalniki w puszkach lub ich opary w
powietrzu mogą się zapalić lub eksplodować.

Substancja szkodliwa dla zdrowia
Ta substancja może być szkodliwa dla 
zdrowia w przypadku kontaktu ze skórą,
wchłonięcia lub połknięcia. Jakie 
konkretne zagrożenia istnieją dla danych 
substancji, opisano w tekście.

Substancja szkodliwa dla 
organizmów wodnych
Substancja szkodliwa dla organizmów 
wodnych, może powodować trwałe 
szkody w zbiornikach wodnych.

Zagrożenie pożarem 
lub wybuchem

Większość farb zawiera organiczne rozpuszczalniki,
które po otwarciu puszki ulatniają się w powietrzu.
Zachowanie kilku prostych środków ostrożności pozwoli
znacznie ograniczyć ryzyko pożaru lub wybuchu:
n Unikać otwartego ognia w miejscach gdzie znajdują

się farby

n Nie palić tytoniu

n Przechowywać farby wyłącznie w dobrze
przewietrzonych, suchych pomieszczeniach, 
z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego

n Przechowywać farby w szczelnie zamkniętych
puszkach

n Unikać iskrzenia z przedmiotów metalowych 
oraz urządzeń elektrycznych

n Nie pozostawiać szmat nasączonych farbą lub
rozpuszczalnikiem w pomieszczeniu ani w
kieszeniach kombinezonu roboczego. Niektóre
rozpuszczalniki i farby mają
tendencje do samozapłonu

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  – yachtpaint.com 05

Pasja malowania – jachtyZanim przystąpisz do pracy

n Zdrowie i bezpieczeństwo

Więcej informacji na temat wyposażenia ochronnego podano na stronie yachtpaint.com

04 Gorąca linia: 0800-1198930 pon.- czw. od 08.00 do 16.30, pt. od 08.00 do 14.00

W niedostatecznie przewietrzonych
pomieszczeniach należy używać sprzętu 
izolującego do ochrony dróg oddechowych. 
Opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza.
Wdychanie tych oparów powoduje odurzenie, bóle
głowy i poczucie oszołomienia podobne jak po
spożyciu alkoholu – najczęściej prowadzi też do
utraty przytomności. Należy bezwzględnie
przestrzegać wskazówek podanych na etykiecie 
i korzystać z odpowiedniego sprzętu ochronnego.
Pryskająca farba stanowi kolejne zagrożenie. 
Mgła powstała wskutek opryskiwania nie może 
w żadnym wypadku być wchłaniana. Podczas
natryskiwania farby należy bezwzględnie
przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.

Zalecamy natryskiwanie farby wyłącznie z użyciem
ochronnego sprzętu izolującego z dopływem
powietrza z niezależnego źródła, z maską
przeciwgazową i kaskiem.

Unikać kontaktu z oczami
Podczas prac z farbą (otwierania puszek z farbą 
i malowania) należy nosić okulary ochronne, aby
farba nie pryskała do oczu. Zwykłe okulary nie
zapewniają dostatecznej ochrony! Dobre okulary
ochronne można nabyć po niewygórowanej cenie 
w każdym specjalistycznym sklepie z farbami lub
markecie budowlanym. Należy używać wyłącznie
okularów zgodnych z normą EN166. Jeśli mimo
wszystko farba dostanie się do oczu, należy je
natychmiast przemyć czystą wodą i przepłukiwać
przez 15 minut, nie zamykając przy tym powiek.
Następnie jak najszybciej zwrócić się o pomoc 
do lekarza.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy umieszczone na etykietach puszek naszych
farb są zgodne z wymogami odpowiednich
przepisów prawnych. Użyte sformułowania są
podyktowane przez ustawodawcę i nie zawsze
łatwo zrozumiałe. W tym rozdziale chcemy
dostarczyć Państwu dodatkowych informacji 
na temat używanych symboli i tekstów. Mamy
nadzieję, że w ten sposób ułatwimy Państwu
bezpieczne użytkowanie naszych produktów. 
Przed przystąpieniem do przygotowywania farby, 
a nawet przed pierwszym otwarciem puszki należy
dokładnie przeczytać wskazówki umieszczone na
etykiecie. Każda etykieta zawiera różne symbole i
teksty, które pozwolą łatwo rozpoznać, na co należy
zwracać szczególną uwagę. Poniżej wymieniono
ewentualne zagrożenia i niezbędne środki
ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika podczas przygotowywania i nakładania
farby. Stosowanie się do tych zaleceń pomoże
uniknąć problemów.

Ochrona zdrowia

Nie połykać!
W miejscu przechowywania i przygotowywania farby
nie należy spożywać pokarmów, pić napojów ani
przygotowywać posiłków. W przypadku połknięcia
farby: zachować spokój! Natychmiast udać się do
lekarza! NIE wywoływać wymiotów!

Nie wchłaniać!
Wchłanianie oparów rozpuszczalników, toksycznych
pyłów oraz mgły powstałej wskutek natryskiwania
można ograniczyć zapewniając dobre przewietrzenie
miejsca pracy. Jeśli nie jest to możliwe, a na
etykiecie podano odpowiednią wskazówkę, należy
nosić na twarzy maskę ochronną. Podczas ścierania
starych powłok farby przeciwporostowej należy
nosić maskę z pochłaniaczem z węglem aktywnym.
Nie ścierać farby przeciwporostowej na sucho ani
nie opalać! Może to powodować powstawanie
toksycznych gazów i pyłów.

Informacje podane w tym rozdziale mają
charakter ogólny. Więcej dokładnych i
aktualnych informacji na temat ochrony zdrowia
i środowiska można znaleźć w części „Przed
przystąpieniem do pracy“ na naszej stronie
internetowej.
Mają Państwo również możliwość zasięgnięcia
porady naszych ekspertów za pośrednictwem
międzynarodowej gorącej linii. Nasi technicy 
z przyjemnością udzielą Państwu indywidualnej,
skrojonej na miarę pomocy.

Roman Boeck
Technik, Bootsund
Cieśla okrętowy

„Potrzebują Państwo
porady eksperta w związku
z naszymi produktami?“

Wystarczy KLIKNĄĆ albo 
ZADZWONIĆ – Porady 

ekspertów na zawołanie.



Czy chcesz poznać względny wpływ* wybranego 
przez Ciebie produktu na środowisko naturalne?
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę echoprogram.com
* W porównaniu z produktem NASZEJ FIRMY o największym udziale w sprzedaży.

1-2 2-3 (1 sezon) / 3-4 (18 miesięcy) 2-3

9,0 8,3 9,0

Nr 3Nr 3

Trilux 33Cruiser® Uno EU

n Powoli ścieralna farba
przeciwporostowa, zapobiega
narastaniu warstw

n Odpowiednia dla szybkich jachtów
oraz ‘suchej mariny’

n Technologia Biolux® zapewnia trwałą
ochronę

n Zabezpieczenie przed porostami do
ok. 18 miesięcy

n Jednosezonowa ochrona w każdych
warunkach oprócz najcięższych

n Jedna powłoka, oszczędność czasu,
pracy i kosztów 

n Dla łodzi motorowych (do 25 węzłów) 
i jachtów żaglowych

n Niewielka zawartość rozpuszczalników
(VOC) zmniejsza negatywny wpływ na
środowisko naturalne

n Możliwość wodowania w 24 godziny
po malowaniu

✓

Powoli ścieralne

✓

Nr 3

Ultra EU

n Wyjątkowo silna receptura 
do zastosowań w obszarach
szczególnego zagrożenia porostami

n Twarda, wytrzymała powłoka
wierzchnia

n Technologia Biolux® zapewnia trwałą
ochronę

Do 25 węzłów✓

2-3 2-3 2-3 Co najmniej 3

9,9 11,7 11,7

VC® General
Thinner

VC® General
Thinner

VC® General
Thinner

VC® General Thinner
DO CZYSZCZENIA

VC® Offshore VC®17m Extra VC®17m Trilux Prop-O-Drev

n Do wód słonych i słodkich

n Tworzy bardzo gładką
powierzchnię o małym
tarciu

n Twardą, gładką powłokę
wierzchnią można
dodatkowo polerować
papierem ściernym

n Cienkowarstwowa farba
przeciwporostowa do
jachtów żaglowych i
motorowych

n Tworzy bardzo gładką
powierzchnię o małym tarciu

n Twarda, gładka powłoka
wierzchnia

n Krótki czas wysychania
n VC®17m Extra Do

zastosowań w szczególnie
trudnych warunkach

n Cienkowarstwowa farba
przeciwporostowa do
jachtów żaglowych i
motorowych

n Tworzy bardzo gładką
powierzchnię o małym tarciu

n Twarda, gładka powłoka
wierzchnia

n Krótki czas wysychania
n VC®17m Do zastosowań 

w szczególnie trudnych
warunkach

n Puszka z rozpylaczem
ułatwia nakładanie w
trudnodostępnych
miejscach

n Do śrub, zaburcia i
elementów napędu

n Nadaje się również do
powierzchni aluminiowych
i ze stali szlachetnej

n Technologia Biolux®

zapewnia trwałą ochronę

✓ ✓ ✓

1 puszka do napędów 
średniej wielkości

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  – yachtpaint.com
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Twarde

✓

Zestawienie

Cechy produktu

Rozcieńczalnik Woda

8,3 9,0
Praktyczna wydajność 
(m2 / litr)

Liczba powłok 2-3 2-3 (1 sezon) / 3-4 (24 mesiące)

Materiał, z którego 
wykonano łódź

Dla łodzi motorowych o
prędkości podróżnej powyżej
25 węzłów

Metoda nakładania powłok

Zastosowanie w warunkach
największego porostu

Nr 3

Ścieralne

Micron® Optima Micron® Extra EU

n Rewolucyjna technologia
przeciwporostowa zapewnia
absolutną czystość części
podwodnej jachtu

n Minimalne narastanie warstw
dzięki ścieralności

n Technologia Biolux® zapewnia
trwałą ochronę

n Farba na bazie wody – mało
intensywny zapach i łatwe
czyszczenie narzędzi

n Wysokiej jakości wielosezonowa
kopolimerowa farba
przeciwporostowa dla obszarów
najbardziej narażonych na
porosty.

n Jedno malowanie zapewnia 
24 miesięczną ochronę

n Technologia Biolux® zapewnia
trwałą ochronę

n Można nakładać 12 miesięcy
przed wodowaniem

TWS DREWNO STAL STAL SZLACHETNABRĄZALUMINIUM

Firma International produkuje szeroką
paletę farb przeciwporostowych, aby móc
zaoferować swoim klientom rozwiązania
w zakresie ochrony przeciw wszelkiego
rodzaju porostom dla wszystkich typów
łodzi. Poniższe tabele mają ułatwić
Państwu wybór Najbardziej odpowiedniej
farby antyporostowej dla Waszego jachtu.

✗✗

PĘDZEL WAŁEK
PUSZKA Z
ROZPYLACZEM

DOBRY BARDZO DOBRY DOSKONAŁY

06 Gorąca linia: 0800-1198930 pon.- czw. od 08.00 do 16.30, pt. od 08.00 do 14.00 07

Odpowiedzi na wszelkie pytania znajdą Państwo na stronie yachtpaint.com

Gorąca linia: 0800-1198930 pon.- czw. od 08.00 do 16.30, pt. od 08.00 do 14.0008

OŁÓW

Dirk Edler, technik – kapitan żeglugi morskiej

Specjalne zastosowania
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„Zamierzają Państwo usunąć starą warstwę porostów?“



Nr 1 Nr 1

Danboline

n Antypoślizgowa farba pokładowa
n Zawiera drobne minerały, tworzące

odporną na ślizganie, wytrzymałą
powierzchnię

n Odpowiednia dla wszystkich 
typów materiału

n Powierzchnia o jedwabistym
połysku zapobiega odbiciom światła

n Można ją nakładać bezpośrednio z
puszki za pomocą wałka lub pędzla

n Wytrzymała farba do zęz 
i schowków

n Odporność chemiczna na
działanie spalin, paliwa i oleju

n Dobra zdolność krycia

n Łatwość czyszczenia

9,5 11,0

1-2 1-2

– –

– –

– –

Co to jest dodatek
matujący?...

Dodatki matujące można dodawać
zarówno do bezbarwnych, jak 
i do kolorowych lakierów firmy
International. Zależnie od proporcji
domieszki zapewniają one
jedwabiście
matowy lub
matowy połysk.

Co to jest dodatek
antypoślizgowy?...

Substrat antypoślizgowy to
granulat z tworzywa sztucznego,
który można domieszać do lakierów
bezbarwnych lub kolorowych, 
aby zapewnić antypoślizgowe
właściwości lakierowanej
powierzchni.
Zależnie od
ilości
domieszanego
materiału można
osiągnąć różną
strukturę.

Więcej informacji na temat
dodatków matujących i
substratów antypoślizgowych
oraz ich zastosowań można znaleźć
na etykietach puszek oraz w
arkuszach danych produktów na
stronie yachtpaint.com

Interdeck

* * * * * *

TWS DREWNO STAL ALUMINIUM OŁÓW

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  – yachtpaint.com

Pasja malowania – jachty

Właściwości produktu

Rozcieńczalnik Nr 9 Nr 1

12,0 12,0

Liczba powłok 2-3 1-2

Materiał z którego 
wykonano łódź

Metoda nakładania powłok

Zalecany podkład

Dla osiągnięcia
jedwabisto matowej
powierzchni dodać:

Dla osiągnięcia
powierzchni odpornej 
na ślizganie dodać:

Perfection
Undercoat

Polyurethane
Matting Additive

Substrat zapobiegający
ślizganiu

Substrat zapobiegający
ślizganiu

Pre-Kote

Matting
Additive

Perfection® Toplac®

Zestawienie

n 2-składnikowy produkt
poliuretanowy dla uzyskania
największej wytrzymałości

n Hartowanie chemiczne zapewnia
Wyjątkową twardość i odporność
na ścieranie

n Doskonała ochrona przed
promieniami UV zapewnia 
trwały połysk i trwałość koloru

n Profesjonalny wygląd przy
niewielkim nakładzie pracy

n Wysokiej klasy lakier do łodzi 
o dużej trwałości i połysku

n Silikonowo-Alkilowa formuła
zapewnia dwukrotnie większą
trwałość niż zwykły lakier 
1-składnikowy

n Doskonała odporność na
promieniowanie UV

n Większa trwałość połysku i koloru
n Wysoki płysk, łatwe przygotowanie

GFK PĘDZELDREWNO STAL ALUMINIUM WAŁEK NATRYSKIWANIE
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Poniższa tabela pomoże Państwu znaleźć
odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania, aby dobrać najlepszą Farbę 
dla Waszego projektu.

D
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i

Gorąca linia: 0800-1198930 pon.- czw. od 08.00 do 16.30, pt. od 08.00 do 14.0009

Nr 1

Uniwersalny
rozcieńczalnik 
i środek do
czyszczenia
narzędzi z 
farb 1-
składnikowych

VC® General
Thinner

Specjalny
rozcieńczalnik 
do wszystkich
produktów VC®

Nr 9

Do 2-
składnikowych
produktów
poliuretanowych

Nr 7

Do produktów
epoksydowych

Nr 3

Zwykle wykorzystywany 
do farb Primocon oraz
wszystkich farb
przeciwporostowych 
(oprócz Micron® Optima 
i produktów VC®), a 
także do natryskiwania 
1-składnikowych lakierów
bezbarwnych

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki to zwykle te same substancje, które wchodzą w skład farb. 
Rozcieńczalniki ułatwiają mieszanie farb oraz służą do czyszczenia narzędzi.

n Do czego potrzebny jest rozcieńczalnik?

n Prace wykonywane szpachlą

Właściwości produktu

Materiał, z którego wykonana jest łódź
(po zagruntowaniu, TWS bezpośrednio)

Wydajność (m2 na litr) 1,0 (przy grubości 1mm)

Watertite

n 2-składnikowa wodoodporna formuła
n Można nakładać jednorazowo na odcinku 2 cm 

Jachty wystawione są nie tylko na działanie żywiołów. Również kolizje, ścieranie i inne
obciążenia mechaniczne mogą powodować szkody. Do naprawy niewielkich uszkodzeń
można używać szpachlówki. Wybór odpowiedniej masy szpachlowej jest bardzo ważny
dla przeprowadzenia skutecznej, trwałej naprawy. Watertite to 2-składnikowa,
wodoodporna masa szpachlowa do zastosowania nad i pod wodą, którą można 
nakładać jednorazowo na odcinku do 2 cm.

Zastosownaie powyżej i poniżej 
linii wodnej ✓

n Malowanie 
powierzchni 
nad linią wodną

Faktyczna wydajność 
(m2 na litr)

* * ** * *

* na odpowiednio zagruntowanym podłożu
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Czy chcesz poznać względny wpływ* wybranego 
przez Ciebie produktu na środowisko naturalne?
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę echoprogram.com
* W porównaniu z produktem NASZEJ FIRMY o największym udziale w sprzedaży.



Przed przystąpieniem do pracy proszę dokładnie zapoznać się z treścią arkuszy danych produktów.

4 1-2 1-2

W żadnym wypadku nie rozcieńczać!

Nakładać po całkowitym 
usunięciu warstwy Gelcoats

Patrz arkusz danych produktu

Nr 1Nr 9

Gelshield® Plus Perfection® Undercoat Pre-Kote

n Grubowarstwowa farba
gruntowa nie zawierająca
rozpuszczalnika

n Dwa odcienie dla optycznej
kontroli warstw

n Nie zawiera żadnych
szkodliwych rozpuszczalników,
które mogłyby wniknąć w
laminat

Do usuwania pęcherzy
osmotycznych na kadłubach 
z TWS

n Wysokiej jakości 1-składnikowa
farba podkładowa

n Do 1-składnikowych lakierów

n Prosta w przygotowaniu, 
dobra zdolność krycia

n Długie przerwy między etapami
nakładania eliminują potrzebę
szlifowania

Pod 1-składnikowe lakiery
kolorowe International

Nie stosować pod produkty 
2-składnikowe

n 2-składnikowa poliuretanowa
farba podkładowa

n Prosta w przygotowaniu,
szybkoschnąca

n Dobra szlifowalność

n Jedwabiście matowa
powierzchnia

Pod lakiery kolorowe Perfection 

Nie stosować pod produkty 
1-składnikowe

✓ ✗ ✗

✓ ✓

* * * * * *

Farby do wymalowań podkładowych na zagruntowanym podłożu

14Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  – yachtpaint.com
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* na odpowiednio zagruntowanej powierzchni

2-5 3-7 5-6

Nr 7
VC® General
Thinner

Nr 7

Interprotect® VC® Tar2 Gelshield® 200

n Szybkoschnąca, łatwa w
przygotowaniu, 2-składnikowa
epoksydowa farba gruntowa

n Zapewnia doskonałą ochronę 
przed korozją

n Można stosować jako podkład
reagujący na istniejących
epoksydowych powłokach 
gruntowych

Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest
szczególnie skuteczna ochrona przed
korozją

Nie stosować na produktach 
1-składnikowych ani farbach
przeciwporostowych

n Ochrona antyosmotyczna na
powierzchniach z TWS i ochrona
Antykorozyjna na powierzchniach
metalowych

n Postępowa rozlewność, nie wymaga
szlifowania między warstwami

n Gładkie powierzchnie, idealna 
pod farby przeciwporostowe

Pod powłoką farby przeciwporostowej
VC, dla osiągnięcia szczególnie gładkiej
powierzchni

n Szybkoschnąca epoksydowa farba
gruntowa antyosmotyczna

n Zapewnia ochronę antyosmotyczną 
w pięciu warstwach (250 μm)

n Można stosować w temperaturach 
od 5°C

n Szybkie schnięcie umożliwia nałożenie
kilku powłok dziennie

Zapobiegawczo przeciw powstawaniu
pęcherzy osmotycznych na kadłubach 
z TWS i w zęzach

✓ ✓ ✓

✗✗✓

PĘDZEL WAŁEK NATRYSKIWANIETWS DREWNO STAL ALUMINIUM OŁÓW CYNK
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Cechy produktu

Typowe zastosowanie

Rozcieńczalnik

12,0 7,4

Liczba powłok 4 1-5

Materiał z którego 
wykonano łódź

Metoda nakładania powłok

Zastosowanie ponad 
linią wodną

Zastosowanie pod linią wodną

Nr 3Nr 1

Yacht Primer Primocon

n Konwencjonalna 1-składnikowa
farba gruntowa do zastosowań 
pod wodą

n Szybkoschnąca, chroniąca 
przed korozją

n Zawiera pigmenty aluminiowe,
tworzące barierę antykorozyjną

Nad wodą, pod podkładem 
1-składnikowym

Nie mieszać z 2-składnikowymi
produktami zawierającymi
rozcieńczalnik

n Konwencjonalna 1-składnikowa
farba gruntowa do zastosowań 
pod wodą

n szybkoschnąca, chroniąca 
przed korozją

n Można stosować pod większość 
farb przeciwporostowych* lub jako
warstwę barierową pod szkodliwe
lub nieznane farby przeciwporostowe 

Pod wodą, pod warstwą farby
przeciwporostowej oraz do
utrwalania powłoki z nieznanego
typu farby przeciwporostowej

Nie stosować w połączeniu 
z VC®17 m

Poniższa tabela ma za zadanie ułatwić
Państwu wybór najlepszej farby gruntowej
dla Waszego projektu.

✓

✓✗

✗

Zestawienie

n Farby gruntowe
i podkładowe

13

Powłoka gruntowa

Faktyczna wydajność 
(m2 na litr) 8,1 11,3 8,1 6,0 12,0 12,0

Czy chcesz poznać względny wpływ* wybranego 
przez Ciebie produktu na środowisko naturalne?
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę echoprogram.com
* W porównaniu z produktem NASZEJ FIRMY o największym udziale w sprzedaży.



Aby osiągnąć powierzchnię antypoślizgową, należy dodać substratu antypoślizgowego.

DOBRY DOSKONAŁY‘NATRYSKIWANIEPĘDZEL WAŁEK

W przypadku lakieru bezbarwnego, na ostateczny wygląd powierzchni może mieć wpływ struktura drewna. Gładszą
powierzchnię można osiągnąć przez szlifowanie pomiędzy nakładanymi powłokami. Również liczba powłok odgrywa rolę.
Czy wiedzieli Państwo jednak, że podkład pod lakier bezbarwny International Clear Wood Sealer Fast Dry szybko schnie,
gruntuje i wypełnia strukturę drewna zapewniając nadzwyczajnie gładką, przypominającą taflę szkła powierzchnię i może
być stosowany w połączeniu z każdym dobrej jakości lakierem bezbarwnym?

„Czy zadawali sobie Państwo kiedyś pytanie, w jaki sposób 
profesjonaliści osiągają lakierowaną powierzchnię gładką jak szkło?“

* Na bazie wyników badań przeprowadzanych na Florydzie.

Pasja malowania – jachty

Nr 1

Cechy produktu

Rozcieńczalnik Nr 9

12,0 12,9

2-5 2-6

Nadaje się wyłącznie do drewna
oleistego, np. tikowego lub iroko

Liczba powłok
Może się różnić zależnie od zastosowania.
Więcej informacji podano na etykiecie
puszki oraz w arkuszu danych produktu

Ochrona przed
promieniowaniem UV

Dla osiągnięcia
jedwabisto matowej
powierzchni dodać:

Nr 3

Polyurethane
Matting Additive

Matting
Additive

Perfection® Plus Schooner® Gold

Zestawienie

n Najwyższej jakości 2-składnikowy
poliuretanowy lakier bezbarwny

n Doskonała odporność na działanie
chemikaliów i na ścieranie

n Niepowtarzalny połysk

n Doskonała ochrona przed
promieniami UV

n Profesjonalna jakość

n Łatwość mieszania: 2:1 wg
objętości

✓ ✓

n Lakiery bezbarwne
Poniższa tabela ma za zadanie ułatwić 
Państwu wybór najlepszego lakieru
bezbarwnego dla Waszego projektu.

Metoda nakładania

16 Gorąca linia: 0800-1198930 pon.- czw. od 08.00 do 16.30, pt. od 08.00 do 14.00
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n 1-składnikowy lakier bezbarwny
klasy Premium, zapewniający trwałą
ochronę przed promieniami UV

n Bursztynowy kolor

n Niepowtarzalna głębia połysku 
i odcienia

n Szlifowanie konieczne tylko 
co drugą nakładaną powłokę

n Opracowany dla specjalistów oraz
wielbicieli lakierów bezbarwnych

D
o
d
a
tk

i

Przewyższa 
inne wiodące na 

rynku lakiery 
bezbarwne pod

względem trwałości
połysku

Faktyczna wydajność 
(m2 na litr)

*

Schooner® Compass Goldspar® Satin Original

n 1- składnikowy lakier
bezbarwny klasy
Premium na bazie oleju
drzewnego, z doskonałą
ochroną przed
promieniami UV

n Ciepły odcień ze
szczególną głębią połysku

n Dobra rozlewność
zapewnia łatwość
przygotowania

n Poliuretanowy lakier
bezbarwny o jedwabistym
połysku do zastosowania
we wnętrzach

n Odporny na działanie
gorącej wody oraz
łagodnych kwasów i
alkaliów

n Szybkoschnąca formuła
ogranicza ryzyko
przylegania kurzu

n Klasyczny, uniwersalny
lakier wysokiej jakości

n Dobra rozlewność,
elastyczność i trwały połysk

n Niewielka zawartość
własnego koloru czyni go
idealnym do lakierowania
jasnego drewna

n Nadaje się do zastosować
wewnątrz i na zewnątrz
oraz do nakładania na
istniejącą warstwę lakieru

14,3 12,9 10,3 11,7

5-7 3-6 3 3

Matting
Additive

Matting
Additive

–
Matting
Additive

✓✓ ✓ ✓

Nr 1 Nr 3Nr 1 Nr 3 Nr 1 Nr 3 Nr 1 Nr 3

Tylko do wnętrz

n Wysokiej jakości 1-
składnikowy Poliuretanowy
lakier bezbarwny

n Duża odporność na ścieranie
i działanie promieni UV

n 2 powłoki dziennie,
szlifowanie tylko co 
2. - 3. powłokę

n Kolor jasnego bursztynu
n Zawiera HALS oraz

pochłaniacz promieni UV
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n Pielęgnacja łodzi
2-etapowa pielęgnacja drewna
Aby mogli Państwo długo cieszyć się naturalnym
pięknem drewna tikowego na pokładzie, poręczach,
gretingach itd., opracowaliśmy serię do pielęgnacji
elementów z drewna twardego.

Teak Restorer

n Czyści i bieli drewno tikowe i inne
rodzaje drewna twardego

n Nie bieli i nie uszkadza
sąsiadujących powierzchni

Premium Teak Oil

n Olej do drewna twardego, który
można nakładać również na wilgotne
drewno

n Zawiera woski o działaniu
antyutleniającym, chroniące
elementy metalowe przed korozją

Produkty firmy International do pielęgnacji łodzi
uzupełniają ofertę farb i lakierów i są tak samo
proste w użyciu.

Super Cleaner

n Niezwykle skuteczny środek do
czyszczenia, usuwający wosk, brud,
olej i tłuszcz

n Nie niszczy pleksiglasu

Polwax

n Środek do czyszczenia, politura i wosk
w jednym produkcie

n Szybkie i proste zastosowanie

Woodskin to elastyczna powłoka 
do drewna będąca hybrydą oleju i
pokostu, chroniąca drewno niczym
skóra. Mikroporowate właściwości
Woodskin pozwalają drewnu
oddychać, maleńkie otworki
pozwalają farbie rozszerzać się
i kurczyć, są jednak tak małe, że
chronią przed wodą i tym samym przed pleśnią.
Nałożenie Woodskin jest bardzo łatwe; nie trzeba
wygładzać powierzchni przed nałożeniem kolejnej
warstwy. Dzięki dobrej rozlewności i wyrównywaniu
Woodskin po wyschnięciu zapewnia subtelny,
przezroczysty połysk.

Cechy produktu
n W praktyce starcza na pokrycie 10m²
n Minimum 3 warstwy
n Nadaje się do drewna oleistego

Sposób nakładania

Ochrony przed
promieniowaniem UV

Woodskin: Chroni Twoje drewno niczym skóra

Cechy i zalety

n Mikroporowaty hybrydowy olej/pokost do drewna
– Elastyczna powłoka rozszerza się i kurczy wraz z
drewnem; mikroporowatość i odporność na wodę
zapobiegają pleśni

n Skład o niskiej lepkości i dobrej wchłanialności 
nie wymaga rozcieńczania przed użyciem
– Bardzo łatwe nakładanie pędzlem, dobrze

rozprowadza się po drewnie i wnika w głąb, 
po wyschnięciu pozostawia subtelny połysk

n Nie trzeba wygładzać powierzchni przed
nałożeniem kolejnej warstwy, nie pęka i nie
łuszczy się
– Wymagane minimalne przygotowanie i konserwacja,

zarówno w trakcie nakładania jak i po nim

n Zawiera przezroczyste pigmenty
– Przezroczysty kolor naturalnego drewna tekowego

podkreśla oryginalne piękno każdego drewna

n Zawiera HALS i absorbery UV
– Utrzymująca się cały sezon odporność na

promieniowanie UV i degradację

Czy wiedzieli Państwo, że...
Produkty do konserwacji łodzi firmy International
są nieszkodliwe dla tworzyw sztucznych
wzmocnionych włóknem szklanym (TWS),
drewna, metali i powierzchni lakierowanych.

NOWOŚĆ

Czy chcesz poznać względny wpływ* wybranego 
przez Ciebie produktu na środowisko naturalne?
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę echoprogram.com
* W porównaniu z produktem NASZEJ FIRMY o największym udziale w sprzedaży.
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n Dziennik farb i projektów

Projekt 1

Data

Lista produktów

Komentarze

Odcie Liczba
powłok

Przygotowanie podłoża

Pogoda (warunki, temperatura, wilgotność)

Ilo

Projekt 2

Data

Lista produktów

Komentarze

Odcie Liczba
powłok

Untergrundvorbereitung

Pogoda (warunki, temperatura, wilgotność)

Ilo

Projekt 3

Data

Lista produktów

Komentarze

Odcie Liczba
powłok

Untergrundvorbereitung

Pogoda (warunki, temperatura, wilgotność)

Ilo

Gorąca linia: 0800-1198930 pon.- czw. od 08.00 do 16.30, pt. od 08.00 do 14.0018

Pasja malowania – jachty

W tym miejscu mają Państwo możliwość zanotowania wszelkich informacji dotyczących danego projektu w przejrzysty
sposób. Warto pamiętać, że te notatki mogą być przydatne w razie potrzeby wykonania poprawek i drobnych napraw.
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Wpływ na środowisko 
naturalne w porównaniu 
z produktem bazowym
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Karta ta stanowi unikalne narzędzie dostępne
wyłącznie na potrzeby firmy International Paint Ltd.
i oceny naszych produktów. Umożliwia ona
określenie oddziaływania produktu na środowisko
naturalne w formie porównania z wyrobem
bazowym, którym jest nasz produkt o największym
udziale w sprzedaży ilościowej w danej kategorii
(np. farby nawierzchniowe, grunty itp.).

Obliczony w ten sposób względny wpływ na
środowisko naturalne przekształcamy w „ocenę
Echo” zgodnie z poniższym opisem. Im niższa
liczba, tym mniejszy względny wpływ produktu
na środowisko naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę
echoprogram.com.

Celem opracowanej przez naszą firmę 
karty wyników oraz systemu ocen Echo 
jest zapewnienie przejrzystości i naukowej
wiarygodności procesowi oceny i klasyfikacji
wpływu produktów z asortymentu firmy
International na środowisko naturalne. Dzięki 
tej przejrzystości klient może wybrać najbardziej
proekologiczny z oferowanych przez nas
produktów.*

Czujemy się zobowiązani do troski o
środowisko naturalne i jest to zobowiązanie,
jakie czynimy względem naszych klientów.

MALUJ Z TROSKĄ O
ŚRODOWISKO NATURALNE

CZYM JEST ECHO PROGRAM?
Wraz z macierzystym koncernem AkzoNobel,
firma International zobowiązała się być
światowym liderem w dziedzinie ochrony
środowiska naturalnego. Wyrazem tego
zobowiązania jest Program Echo.

DLACZEGO TROSZCZYMY SIĘ 
O ŚRODOWISKO NATURALNE?
Ograniczenie naszego oddziaływania na
środowisko naturalne przy jednoczesnym
dostarczaniu na rynek produktów o najwyższej
wydajności zapewni nam czyste i bezpieczne
środowisko naturalne, w którym wszyscy
będziemy mogli korzystać z uroków sportów
wodnych – obecnie i w przyszłości.

ZAKRES!
Program Echo obejmuje wszystkie działania
podejmowane przez firmę International w
sektorze żeglarskim mające na celu
ograniczenie naszego oddziaływania na
środowisko naturalne. Pełne informacje o
programie można znaleźć na stronie
internetowej echoprogram.com.

PRODUKTY?
Aby pomóc tym klientom, którzy chcą wybrać 
z naszego asortymentu produkty kierując się
ich względnym oddziaływaniem na środowisko
naturalne*, dokonaliśmy oceny wszystkich
naszych wyrobów, używając opracowanej 
przez AkzoNobel karty wyników ekologicznych
(Environmental Scorecard).

echoprogram.com

NIŻEJWYŻEJ

* Wszystkie oceny są obliczane w odniesieniu do
produktu NASZEJ FIRMY o największym udziale
w sprzedaży. Nie ma możliwości dokonywania
porównań z produktami innych dostawców.



Opracowaliśmy dla Państwa – właścicieli jachtów nowe wydanie broszury „Anstrichfibel für Yachten i karta
kolorów”, aby ułatwić Wam wybór odpowiednich produktów. Jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji
na temat naszych produktów, systemów malowania, przygotowania podłoża albo innych porad ekspertów
dotyczących malowania i konserwacji jachtów, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Wystarczy kliknąć łącze „Metody pracy“, aby uzyskać dostęp do prostych instrukcji krok po kroku oraz
praktycznych wskazówek, które pomogą Państwu uzyskać profesjonalny efekt – w każdej chwili! 

Jean-Pierre Martius, technik, cieśla okrętowy

„Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony w Internecie.
Znajdą tam Państwo dalsze porady ekspertów.“

Wystarczy KLIKNĄĆ, aby uzyskać odpowiedź na 
nurtujące państwa pytania. yachtpaint.com 

Przedstawiciel handlowy:

CBP0009062309115003

International 
Farbenwerke GmbH 
Postfach 800449
21004 Hamburg
Tel: 040–72003–222
Fax: 040–7209379

Wszystkie dane dotyczące naszych produktów podano zgodnie z najlepszą
wiedzą. Ryzyko związane z użytkowaniem naszych produktów do celów
innych niż tutaj przez nas zalecane ponosi użytkownik, ponieważ nie mamy
żadnego wpływu na charakter i stan obrabianej powierzchni ani na wiele
różnych czynników, które mogą wpływać na przygotowanie i użytkowanie
naszych produktów. Prosimy przestrzegać wskazówek podanych na
etykietach puszek, w arkuszach danych produktów oraz/lub na Kartach
Charakterystyki Substancji.

®, International®, logo AkzoNobel i nazwy wszystkich produktów wymienione
w tej publikacji są znakami towarowymi lub posiadają licencję AkzoNobel.
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