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Pre-Kote
Podkład do jednoskładnikowych farb nawierzchniowych

OPIS PRODUKTU
Podkład do jednoskładnikowych farb nawierzchniowych firmy International. Posiada doskonałe właściwości kryjące, pozwalając
na łatwą zmianę kolorów. Tworzy trwałą, elastyczną, łatwa do wygładzania powłokę, stanowiąc bazę dla farb
nawierzchniowych. Do stosowania z zagruntowanym drewnem, stalą, stopami oraz laminatami.
✔

do stosowania powyżej linii wodnej

✔

wybór kolorów, w zależności od koloru farby wierzchniej

✔

łatwe nakładanie i wygładzanie

DANE TECHNICZNE
Kolor
Powierzchnia
Wydajność
Gęstość

Trwałość w stanie zamkniętym
Lotny związek organiczny
Opakowania

YUB000 - biały, YUG879 – blue grey
słaby połysk
12.0 m2/l (pędzel), 8.0 m2/l (natrysk),
1.50 kg/l
> 2 lat
363 g/l
375 ml (proszę pytać o dostępność kolorów)
750 ml
2.5 l (proszę pytać o dostępność kolorów)

CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ
Czas wysychania
5ºC

15ºC

23ºC

35ºC

Suche w dotyku

15 h

6h

3h

1h

Podatny na szlifowanie

48 h

30 h

24 h

24 h

Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)
5ºC
Produkt

15ºC

23ºC

35ºC

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

36 h

4 dni

24 h

3 dni

16 h

2 dni

4h

1 dzień

Pre-Kote
Toplac
Interdeck
Brightside
Interlux Super
Super Gloss HS
Uwaga: po przekroczeniu maksymalnego czasu pokrycia kolejną warstwą, należy przeszlifować powierzchnię papierem 220-320

INSTRUKCJA UŻYCIA
Przygotowanie powierzchni

WCZEŚNIEJ MALOWANE POWIERZCHNIE
W dobrym stanie:
Przemyć detergentem, spłukać słodką wodą, poczekać aż wyschnie. Przetrzeć papierem
280-320
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W złym stanie
Usunąć wszystkie powłoki, zagruntować zgodnie ze stosowanym systemem malarskim.
DREWNO:
Przetrzeć papierem 80-180, a następnie 280. Odpylić. Zagruntować zgodnie ze
stosowanym systemem malarskim.
STAL:
Odtłuścić. Wyczyścić do Sa 2 ½ (prawie biała, metalowa powierzchnia). Zagruntować
zgodnie ze stosowanym systemem malarskim.
ALUMINIUM:
Odtłuścić. Przetrzeć papierem 24-120. Jak najszybciej zagruntować (maksymalnie po 8
godzinach) zgodnie ze stosowanym systemem malarskim.
LAMINATY:
Odtłuścić. Przetrzeć papierem 180-220. Odpylić. Nie wymaga gruntowania, można
bezpośrednio położyć PreKote.

Malowanie:

Nałożyć 1-2 warstwy. Jeśli przekroczony zostanie maksymalny czas nałożenia kolejnej
warstwy przetrzeć powierzchnię papierem 220-320. Aby uzyskać większą głębie koloru,
wymieszać ostatnią powłokę PreKote ze środkiem Toplac w stosunku 50:50.

Ważne:

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
Do użytku powyżej linii wodnej
Nie malować w pełnym słońcu
Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

Temperatury:

Inne:

Zakres temperatur użycia PreKote:
✔

PreKote: 5-35ºC

✔

temperatura otoczenia: 5-35ºC

✔

temperatura powierzchni: 5-35ºC

Przed użyciem wstrząsnąć
Metody nakładania: pędzel, wałek, natrysk
Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 1, natrysk - Thinner no 910

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

