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Danboline
Farba ochronna do zęz, bakisty

OPIS PRODUKTU

Farba nawierzchniowa o dużej odporności na działanie paliw, olejów, spalin. Odpowiednia do malowania zęz, schowków, bakist. 
Skutecznie izoluje poszycie jachtu od wpływu cieczy zęzowej, jest też łatwa w czyszczeniu. 

✔ Posiada duża zdolność krycia
✔ trudnościeralna, twarda powłoka
✔ wysoka odporność chemiczna
✔ duży wybór kolorów 
✔ łatwość aplikacji

DANE TECHNICZNE

Kolor
Wykończenie
Wydajność
Gęstość
Trwałość w stanie zamkniętym
Opakowania

YMA100 – szary, YMA101 – czerwony, YMA102 - biały
Wysoki połysk
11.0 m2/l (pędzel)
1.05 kg/l
> 2 lat
750 ml
2.5 l

CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

Czas wysychania

5ºC 15ºC 23ºC 35ºC

Suche w dotyku 16 h 8 h 6 h 3 h

Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)

10ºC 15ºC 23ºC 35ºC

Lakier: Min Max Min Max Min Max Min Max

Toplac 36 h 4 dni 24 h 3 dni 16 h 2 dni 12 h 1 dzień

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni POWIERZCHNIE UPRZEDNIO MALOWANE:
W dobrym stanie: przemyć środkiem czyszczącym Super Cleaner, spłukać słodką wodą, 
wysuszyć. Przetrzeć papierem ściernym 180-280
W złym stanie: usunąć wszystkie naniesione wcześniej warstwy lakieru, zagruntować 
zgodnie z używanym systemem malarskim
DREWNO SUROWE:
Zagruntować Yacht Primer
STAL:
Zagruntować Yacht Primer lub Interprotect
ALUMINIUM:
Zagruntować Yacht Primer lub Interprotect
LAMINATY:
Przemyć środkiem Super Cleaner, spłukać słodką wodą, wysuszyć. Przetrzeć papierem 
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Malowanie:

Ważne:

Temperatury:

Inne:

ściernym 180-220. Nie wymaga gruntowania.
Przetrzeć grunt papierem 180-280. Odpylić. Nałożyć 1-2 warstwy. Aby dodatkowo 
zabezpieczyć przed wpływem wilgoci i zjawiskiem osmozy zaleca się zastosowanie 
preparatu Gelshield.
Nie malować w pełnym słońcu
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 powyżej linii wodnej
Nigdy nie nakładaj lakieru jednoskładnikowego na powierzchnię lakierowaną lakierem 
dwuskładnikowym i odwrotnie
Jeżeli przekroczono maksymalny czas pokrycia kolejną warstwa, należy przeszlifować 
powierzchnię papierem 280-320
Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników
Zakres temperatur użycia farby Danboline:

✔ Farba: 15-35ºC
✔ Otoczenie: 5-35ºC
✔ Powierzchnia: 5-35ºC

Przed użyciem wstrząsnąć
Metody nakładania: pędzel, wałek, natrysk
Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 1, natrysk – Thinner no 10

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/

