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International Compass
Lakier jachtowy wysokiej trwałości

OPIS PRODUKTU

Szybkoschnący poliuretanowy lakier jachtowy wysokiej trwałości: 
✔ tworzy twardą, odporną mechanicznie i chemicznie (oleje, słabe kwasy i zasady, alkohole) powierzchnię
✔ szybkoschnący, możliwość nałożenia nawet dwóch warstw dziennie
✔ możliwość stosowania z drewnem oleistym (teak, iroko)
✔ wysoka odporność na działanie promieni UV, dzięki dodatkowi absorberów UV oraz HALS 
✔ zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
✔ delikatny połysk z odcieniem bursztynu, podkreśla strukturę drewna 

DANE TECHNICZNE

Kolor
Powierzchnia
Wydajność
Gęstość
Trwałość w stanie zamkniętym
Opakowania

YVA501
Połysk
12.9 m2/l (pędzel)
0.9 kg/l
> 2 lat
375 ml
750 ml
2.5 l
5 l

CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

Czas wysychania

10ºC 15ºC 23ºC 30ºC

Suche w dotyku
Suche, utwardzone

2 h
6 h

45 min
3 h

40 min
2.5 h

30 min
2 h

Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)

10ºC 15ºC 23ºC 30ºC

Lakier: Min Max Min Max Min Max Min Max

Compass
Goldspar
Goldspar Satin
Original
Schooner
SchoonerGold

10 h 1 m-c 8 h 1 m-c 6 h 1 m-c 4 h 1 m-c

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni DREWNO LAKIEROWANE:
W dobrym stanie: przemyć rozpuszczalnikiem, przetrzeć papierem ściernym 280-300, 
ponownie przemyć rozpuszczalnikiem
W złym stanie: usunąć wszystkie naniesione wcześniej warstwy lakieru, dalej postępować 
jak w przypadku surowego drewna
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Malowanie:

Ważne:

Temperatury:

Inne:

DREWNO SUROWE (NIE LAKIEROWANE):
Drewno nieoleiste: przetrzeć papierem ściernym 80-180 i 320. Odpylić powierzchnię. 
Pierwszą warstwę może stanowić lakier zmieszany z rozpuszczalnikiem w stosunku 85:15. 
Następnie nałożyć minimum 3-5 warstw. Wskazany delikatny szlif co drugiej warstwy 
papierem 320
Drewno oleiste: Odtłuścić rozpuszczalnikiem Tinner no 1. Wskazane zagruntowanie przy 
pomocy Clear Wood Sealer Fast Dry.  Zaleca się stosowanie trzech warstw gruntujących 
przy malowaniu wałkiem/pędzlem przy pomocy mieszanki lakieru i rozpuszczalnika 
(Thinner no 1) w proporcji 70:30, a następnie 85:15
PĘDZEL, WAŁEK:
Zaleca się stosowanie warstwy gruntującej - mieszanki lakieru i rozpuszczalnika (Thinner 
no 1) w proporcji 85:15. Dopiero po niej należy nanieść minimum 3-5 warstw lakieru. 
Zaleca się delikatny szlif pomiędzy co drugą warstwą papierem 320
NATRYSK:
Zaleca się stosowanie rozpuszczalnika (Thinner no 3). Przed malowaniem wykonać próby!
Nie malować wprost z puszki. Pozostawianie otwartej puszki znacząco skraca czas 
przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.
Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom 
wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie
Lakier do użytku zewnętrznego powyżej linii wodnej oraz wewnętrznego
Nie malować w pełnym słońcu
Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników
Zakres temperatur użycia lakieru Compass:

✔ temperatura lakieru: 15-30ºC
✔ temperatura otoczenia: 5-35ºC
✔ temperatura powierzchni: 15-35ºC
✔ wilgotność względna: < 80%

Przed użyciem wstrząsnąć
Metody nakładania: pędzel, wałek, natrysk
Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 1, natrysk – Thinner no 3

Uwaga: tłumaczenie zawiera najbardziej potrzebne szkutnikowi informacje. W sprawie pełnej informacji technicznej, środowiskowej oraz 
bezpieczeństwa proszę skorzystać z oryginalnych kart technicznych na www.yachtpaint.com  

http://www.yachtpaint.com/

