KATTEVÄRVID
Pealispindade ja pealisehitise viimistluse kvaliteet võib teie jahi välimust väga oluliselt mõjutada.
See võib muuta väsinud välimusega palju kasutatud jahi nagu uueks.
Precision kattevärvid tagavad kõrgläikega vastupidava ja UV-kindla viimistluse ning libisemisvastased tooted
suurendavad ohutust ja tagavad tekil kindla jalgealuse.

Yacht Finish (Jahi viimistlusvärv)
Päevi näinud pealispindade ja pealisehitise värskendamiseks lihtsalt kasutatava
ühekomponentse tootena sobib ideaalselt Yacht Finish. See tagab suurepärase läike
ja kattekihi kõrge läbipaistmatuse, et peita mis tahes plekid ja muuta värvimuutuse
lihtsaks toiminguks.
Saadaval 12 erinevas värvitoonis.
Olenemata, kas seda kantakse laevakerele, kajuti välispinnale, mastile või kajuti
sisepinnale, Yacht Finish on suurepärane lahendus.
•
•
•
•

Hea ja kaunis läige
Lihtne kasutada
Läbipaistmatu viimistlus
Puutekuiv 4 tunni pärast 20 ºC juures

High Performance Yacht Finish (Kahekomponentne Jahi viimistlusvärv)
Ülima läike ja kõige vastupidavama kriimustuskindla viimistluse saavutamiseks on High
Performance Yacht Finish ideaalne toode. See on kahekomponentne polüuretaankate,
mis pakub suurepärast UV-kaitset, et tagada pikk eluiga ja väga hea värvipüsivus.
Selle keemilisel kõvenemisel tekib kõva pind, mis kaitseb vee sissetungimise eest. Tänu
sellele saab seda kasutada ka veepiirist madalamal väiksemate aluste puhul, mis ei viibi
püsivalt vees.
Mõeldud ainult professionaalseks kasutuseks.
•
•
•
•
•
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Kõrgläikega viimistlus
Vastupidav ja tugev
Väga hea UV-kindlus
Suurepärane värvipüsivus
Sobib ideaalselt kasutamiseks ka treilerpaatide põhja värvimiseks

Anti-slip Deck Paint (Libisemisvastane tekivärv)
Ohutus on merel üks peamisi küsimusi ja kindel jalgealune tekil mängib olulist rolli ohutuse
tagamisel. Precisioni Anti-slip Deck Paint sisaldab eelsegatud jämedateralist täiteainet, et
tagada maksimaalne haarduvus kõige karmimates oludes.
Loodud olema ülimalt kulumiskindel toode, mille kuivamisel tekib mattviimistlus ja mis
sisaldab UV-kaitset pika kasutusea tagamiseks.
Lihtsalt pealekantav pintsli või rulliga mis tahes pinnale, kus soovite haarduvust täiustada.
•
•
•
•

Ühekomponentne lihtne toode
Jämedateraline täiteaine
Mattviimistlus
Maksimaalne haarduvus

VAJAMINEVA VÄRVIKOGUSE KALKULAATOR
High Performance

PIKKUS

Yacht Finishi kogus
kahe kihi jaoks (l)
5 m / 16 jalga

7 m / 24 jalga

9 m / 30 jalga 11 m / 35 jalga 12 m / 40 jalga 15 m / 50 jalga

ALUSE TÜÜP
Mootorpaat

2,2

4,1

6,5

7,5

8,5

12,6

Purjejaht

2,2

4,1

6,5

7,5

8,5

12,6

Yacht Finishi kogus
kahe kihi jaoks (l)

PIKKUS
5 m / 16 jalga

7 m / 24 jalga

9 m / 30 jalga 11 m / 35 jalga 12 m / 40 jalga 15 m / 50 jalga

ALUSE TÜÜP
Mootorpaat

1,4

2,7

4,3

5,0

5,7

8,4

Purjejaht

1,4

2,7

4,3

5,0

5,7

8,4

Väärtused on hinnangulised. Kohandatud koguste jaoks võtke ühendust meie klienditoega +372 56 201 960.
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KATTEVÄRVIDE SKEEMID
Optimaalse läikega viimistluse saavutamiseks soovitame rakendada kogu värviskeemi ilma kattekihita aluspindadele.

ÜHEKOMPONENTSETE
TOODETE SKEEMID
YACHT FINISH
(kaks kihti)
kolmas kiht –
YACHT FINISH
või
YACHT
VARNISH
(valikuline)

YACHT FINISH
(kaks kihti)
kolmas kiht –
YACHT FINISH
või
YACHT
VARNISH
(valikuline)
YACHT
UNDERCOAT
(kaks kihti)

YACHT
UNDERCOAT
(valikulised
kaks kihti)

VANA KATTEKIHT
(kontrollige sobivust)

YACHT FINISH
(kaks kihti)
kolmas kiht –
YACHT FINISH
või
YACHT
VARNISH
(valikuline)
YACHT
UNDERCOAT
(kaks kihti)
WOOD
PRIMER
(esimene kiht
vedeldatud
25%, teine kiht
tavaline)

GRP

PUIT

YACHT FINISH
(kaks kihti)
kolmas kiht –
YACHT FINISH
või
YACHT
VARNISH
(valikuline)

YACHT FINISH
(kaks kihti)
kolmas kiht –
YACHT FINISH
või
YACHT
VARNISH
(valikuline)

YACHT
UNDERCOAT
(kaks kihti)

YACHT
UNDERCOAT
(kaks kihti)

ANTIFOULING
PRIMER &
BARRIER COAT
(kaks kihti)

ANTICORROSIVE
METAL PRIMER
(kaks kihti)

ALUMIINIUM

TERAS

KAHEKOMPONENTSETE TOOTEDE SKEEMID
HIGH
PERFORMANCE
YACHT FINISH
(kaks kihti)
(kolmas kiht
valikuline)

HIGH
PERFORMANCE
YACHT FINISH
(kaks kihti)
(kolmas kiht
valikuline)

HIGH
PERFORMANCE
YACHT PRIMER
UNDERCOAT
(valikulised
kaks kihti)

HIGH
PERFORMANCE
YACHT PRIMER
UNDERCOAT
(kaks kihti)

VANA KATTEKIHT
(ainult vanale
kahekomponentsele)

GRP

PUIT

HIGH
PERFORMANCE
YACHT FINISH
(kaks kihti)
(kolmas kiht
valikuline)

HIGH
PERFORMANCE
YACHT FINISH
(kaks kihti)
(kolmas kiht
valikuline)

HIGH
PERFORMANCE
YACHT PRIMER
UNDERCOAT
(esimene kiht
vedeldatud 25
%, teine kiht
tavaline)

HIGH
PERFORMANCE
YACHT PRIMER
UNDERCOAT
(kaks kihti)

ALUMIINIUM

HIGH
PERFORMANCE
YACHT FINISH
(kaks kihti)
(kolmas kiht
valikuline)
HIGH
PERFORMANCE
YACHT PRIMER
UNDERCOAT
(kaks kihti)

TERAS

Enne tööde alustamist lugege aluspinna ettevalmistamise juhendit.
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12 tundi

High
Performance
Yacht Finish

7,5 8,5 m2/l

High Performance
Finish Cleaner

3,5 tundi /
20 tundi

Anti-slip
Deck Paint

6 10 m2/l

General Purpose
Thinner

6 tundi /
24 tundi





SOBIVUS
VEEPIIRIST
K RGEMAL

PAKENDI
SUURUSED

4 tundi /
12 tundi

PAIGALDUSVAH
ENDID

PUUTEKUIV /
L PLIKULT KUIV

General Purpose
Thinner

MADALAMAL

VAJALIK
VEDELDI

12 m2/l



V I

KATVUS

Yacht Finish

KATMISAEG
(MIN/MAX)

TOOTE NIMI

KOKKUVÕTTEV TABEL

K rgemal

V rvirull

2,5 l
1l

16 tundi

K rgemal ja
madalamal

V rvirull

1l

16 tundi

K rgemal

V rvirull















1l

NÕUANDED
ü

Lihtsaim viis kattevärvi pealekandmiseks on töötada
kahekesi. Üks rullib kattevärvi peale ja seejärel silub
teine kvaliteetse pintsliga värvikihi ühtlaseks, et
eemaldada õhumullid ja tagada ühtlane tulemus.

ü

Viimasena puhastage enne kattevärvi
pealekandmist värvitavat puhastatud pinda
kleepuva ainega immutatud lapiga, et
eemaldada pinnalt kõik tolmuosakesed.

ü

Lihvige igat kattevärvi kihti järjest peeneteralisema
liivapaberiga, et tagada siledaim lõpptulemus.
Kolmas kiht annab saavutatavale läiketasemele ja
läbipaistmatusele oluliselt juurde.

ü

Valage värv purgist värvianumasse, et vältida
värvi saastumist purgis.

ü

Vältige värvimist niisketes tingimustes liiga vara
hommikul või liiga hilja õhtul. Niiskus võib
põhjustada värvikihi tuhmumist ning mõjuda
halvasti kuivamisprotsessile. Õues tehtavate
värvimistööde jaoks sobib ideaalselt kuiv
ennelõuna alates hiliskevadest kuni hilissuveni.

ü

Kahekomponentse värviga värvimisel on alati parim
segada kogu A-osa sisu B-osaga, et tagada värvi
täielikult kuivamiseks vajalik õige segu vahekord.
Toote High Performance Yacht Finish kasutusaeg
segatuna on 6–8 tundi 20 ºC juures.

ü

Enne kasutamist tuleb värvi korralikult segada, kuna
transpordi ja hoiustamise käigus võivad
komponendid veidi eralduda. Segamine aitab kõigil
jälle seguneda.

ü

Tehke paati ümbritsev ala märjaks, et vältida liigset
tolmamist värvimise ajal. Enne värvimist puhastage
ümbritsev ala, et eemaldada võimalikult palju tolmu.
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KATTEVÄRVI PEALEKANDMINE
Mis pinda te värvite?
Kattekihita aluspind

GRP

Alumiinium

Kas soovite
kasutada ühevõi kahekomponentset
värviskeemi ?

Vana värvkate

Puit

Teras

Pidage meeles, et
kahekomponentset
värvi ei tohi kanda
vanale
ühekomponentsele
värvikihile.

Lihvige ja kruntige

Kandke peale alusvärv

1. Puhastage ja lihvige pind, et
saavutada hea nakkuvusega
pind.
2. Kandke peale õige arv värvikihte,
nagu skeemis on soovitatud.
3. Täitke puudused krundikihtide vahel
kahekomponentse polüestertäiteainega.

Kandke peale
kattekiht

Katke värvitavate
alade ümbrus alati
korralikult kinni.

Kas suur
värvimuutus?
1.Kandke peale üks kiht
alusvärvi.
2.Täitke puudused.
3.Lihvige 240 jämedusega.
4.Kandke peale teine
kiht alusvärvi.
5.Lihvige 300 jämedusega.

1. JAH
2. EI

1.

Kas vana
värvkate on
heas korras?

1. EI

Lihvige

Kandke aluskiht ja täitke

2. JAH
Ühe- või
kahekomponentne?
KULDREEGEL

1.Eemaldage lahustiga
lapiga mustus.
2.Lihvige vana värvkatet
300 jämedusega
liivapaberiga.

2.

Lihvige
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• Peske pind korralikult,
et eemaldada tolm ja
kogu mustus
• Katke värvitavate
pindade servad
õrna liimiga
kvaliteetse
maalriteibiga

Kattekihi valmis pind

1. Lihvitud värvkate

Kandke peale
esimene kattekiht

Kandke peale
teine kattekiht

2. Sile aluskiht

*

SOOVITAME KASUTADA RULLIMIS- JA
SILUMISMEETODIT

•

4-tolline suure tihedusega vahtrull

•

Siluge sünteetiliste harjastega
pintsliga või vahtpintsliga

1. Kandke peale
esimene kattekiht.
2. Lihvige 400
jämedusega.
3. Kandke peale
teine kattekiht.
4. Hinnake, kas vajaliku
läikega viimistlus on
saavutatud.
5. Lihvige 400
jämedusega.
6. Kandke peale
kolmas kattekiht.

• Nautige merel olles
kõrgeläikega viimistlust
• Pidage meeles, et lindude
väljaheited tuleb esimesel
võimalusel eemaldada, et
vältida plekkide teket
• Laske värvil vähemalt kuus
kuud kuivada enne selle
poleerimist ja vahatamist
viimistluse säilitamiseks
Kandke peale
kolmas kattekiht

KASUTAGE ALATI VAJALIKKU
ISIKUKAITSEVARUSTUST, VT LK 32

Kaitseprillid

Tolmumask

Kindad

Kaitseülikond

*

VAADAKE PURGIL VÄRVILIST TÄHISTUST, MIS
AITAB TEIL VALIDA ÕIGE TOOTE

•

Kruntvärvid

•

Alusvärvid

•

Kattevärvid
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