ALUSVÄRVID
Veatu viimistluse saavutamisel mängib alusvärvi kiht väga suurt rolli. Olles viimistluskihtide
aluseks, võimaldavad omadused nagu kõrge läbipaistmatus ja hea lihvitavus lihtsaid
värvimuutusi ning puuduste hõlpsat kõrvaldamist.

Yacht Undercoat (Ühekomponentsete kattevärvide alusvärv)
Kõrge läbipaistmatuse ja suurepäraste voolamisomadustega paks alusvärv võimaldab
lihtsaid värvimuutusi ja toimib väga hea aluskihina kattevärvile Yacht Finish.
Yacht Undercoat on vabalt lihvitav sileda viimistluse saavutamiseks ja saadaval
erinevates toonides, tuues teie valitud Yacht Finishi värviomadused kõige paremini esile.
•
•
•
•

Kõrge läbipaistmatus
Suurepärane voolavus
Lihtne lihvida
Erinev toonivalik

High Performance Yacht Primer Undercoat (Kahekomponentsete
kattevärvide alusvärv)
Paks kahekomponentne alusvärv, mis on loodud pakkuma esmaklassilist korrosioonitõrjet
ja suurepärast naket järgmiste viimistluskihtidega.
Selle kiirelt kuivav koostis võimaldab järgmiste kihtide pealekandmist 2–4 tunni jooksul
ning suurepärane kaitse saavutatakse kõigest kolme kihi abil. See sobib kasutamiseks
veepiirist kõrgemal ja madalamal.
• Suurepärane korrosioonitõrje
• Moodustab paksu kihi
• Maksimaalne vastupidavus
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KATVUS

VAJALIK
VEDELDI

PUUTEKUIV /
L PLIKULT
KUIV

KATMISAEG
(MIN/MAX)

SOBIVUS
VEEPIIRIST
K RGEMAL
V I
MADALAM

PAIGALDUSV
AHENDID

Yacht Undercoat

13 m2/l

General Purpose Thinner

2 tundi /
12 tundi

12+ tundi

K rgemal

V rvirull

2,5 l
1l

High Performance
Yacht Undercoat

12 m2/l

High Performance Finish Cleaner

30 min /
2 4 tundi

4+ tundi

K rgemal ja
madalamal

V rvirull

1l











PAKENDI
SUURUSED

TOOTE
NIMI

KOKKUVÕTTEV TABEL

NÕUANDED
ü

Alati tuleb tagada, et alusvärvi kiht oleks täielikult sile ning enne kattekihi pealekandmist oleks kõrvaldatud kõik
puudused. Kattekihti on palju raskem lihvida ja selle pealt jäävad aluskihtides olevad defektid näha.

ü

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

ü

Valige teie valitud läikega viimistluse jaoks kõige sobivam alusvärv. Precisioni ühekomponentsed alusvärvid
on saadaval musta, valge, punase ja hallina, tagades hea ühilduvuse. Kahekomponentne alusvärv on
saadaval punase ja hallina.
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KRUNTVÄRVID
Kruntvärvidel on värvimisskeemide juures kaks olulist rolli. Need kaitsevad aluspinda korrosiooni ja vee sissetungi
eest ning tagavad tugeva nakke aluspinna ja värvisüsteemi vahel. Optimeeritud kasutamiseks kas veepiirist
kõrgemal või madalamal ning erinevate aluspindade jaoks. Precisionil on sobiv kruntvärv enamiku jahi
värvimistööde jaoks.

Antifouling Primer & Barrier Coat (Kattumisvastate värvide krunt ja
tõkkekiht)
Kattumisvastased värvid toimivad ainult siis, kui need laevakere küljes püsivad, ja selle
saavutamiseks on vaja õiget krundi- või tõkkekihti. Kattumisvastaste värvide krunt ja
tõkkekiht eraldab kokkusobimatud kattekihid või tagab äsja ettevalmistatud
aluspindade kaitse ja valmiduse kattumisvastaste toodete pealekandmiseks.
Kiiresti kuivav paks kruntvärv, mida saab katta juba 8 tunni pärast ja mis pakub
suurepärast kaitset vee sissetungi eest. See on väga universaalne kattematerjal, mis
tagab suurepärase nakkumise mis tahes konstruktsiooniga aluspindadega. Selle
modifitseeritud klooritud kummi koostis on äärmiselt vastupidav keemilise lagunemise
suhtes, mistõttu võite kindel olla, et teie laevakere on hoolimata vees olevast alati
kaitstud.
•
•
•
•
•
•

Äärmiselt vastupidav
Väga elastne
Eraldab tundmatud kattumisvastaste värvide kihid
Ühildub kõigi aluspindadega
Kaetav kõigi levinud kattumisvastaste värvidega
Puutekuiv 30 minutiga

Anti-corrosive Metal Primer (Korrosioonivastane metallikrunt)
Vastupidav ühekomponentne krunt, mis on loodud suurepäraseks korrosioonitõrjeks
paljude erinevate metallitüüpide puhul. Sobib eriti hästi terasest ja ettevalmistatud
alumiiniumist aluspindadele.
Kruntvärvil on suurepärased voolamisomadused ja see tagab ülitugeva nakke metalli
ja järgnevate värvikihtide vahel. Moodustuv paks kiht tähendab, et seda tuleb peale
kanda vähem arv kihte kui teiste samalaadsete toodete puhul.
•
•
•
•
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Suurepärane korrosioonitõrje
Väga hea voolavus
Moodustab paksu kihi
Ksüleenipõhine

Wood Primer (Puidukrunt)
Lihtsalt kasutatav kruntvärv, mis sobib ideaalselt igat tüüpi puidule. See tungib sügavale
puukiudude sisse ja tagab maksimaalse kinnitumise, et luua ülejäänud värviskeemi jaoks
tugev aluskiht. Puidu kruntvärv pakub kaitset erinevate puidu lagunemispõhjuste eest.
Valge versioon sobib tänu suurepärasele voolavusele ja tihendusomadustele eriti hästi
okaspuidu jaoks. Seda võib kasutada ka kõigil muudel sisemistel või välimistel puitpindadel.
Alumiiniumi versioon sisaldab rohkem kui vaid värvi muutvat pigmenti. See sisaldab
hulgaliselt alumiiniumhelbeid, et luua vastupidav veetõke. See sobib suurepäraselt õliste
puitude kruntimiseks, sulgedes üleliigse vaigu ja vähendades plekkide tekkeohtu läbi
viimistluskihtide. See sobib ka kõigi muude sisemiste või välimiste puitpindade jaoks.
• Tugev ja vastupidav kruntvärv
• Tungib sügavale

PAIGALDUSVAH
ENDID

Madalamal

V rvirull

2,5 l
1l

Wood Primer White

13 m2/l

General Purpose Thinner

3 tundi /
8 tundi

16+ tundi

K rgemal

V rvirull

2,5 l
1l

Wood Primer Aluminium

12 m2/l

General Purpose Thinner

2 tundi /
8 tundi

16+ tundi

K rgemal

V rvirull

2,5 l
1l

Anti-Corrosive Metal Primer

13 m2/l

General Purpose Thinner

2 tundi /
12 tundi

12+ tundi

K rgemal

V rvirull

2,5 l
1l





















PAKENDI
SUURUSED

SOBIVUS
VEEPIIRIST
K RGEMAL
V I
MADALAMAL

8+ tundi

PUUTEKUIV /
L PLIKULT KUIV
30 min /
6 tundi

VAJALIK
VEDELDAJA
Kattumisvastane vedeldi

KATVUS

Antifouling Primer & Barrier Coat 6,5 m2/l

TOOTE NIMI

KATMISAEG
(MIN/MAX)

KOKKUVÕTTEV TABEL
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