Toplac
Lackfärg
Premium Slitstark Blank Lackfärg
PRODUKTBESKRIVNING
Toplac är en båtlack lämplig på de flesta material ovan vattenlinjen.Den är otroligt lättapplicerad med både pensel och roller + dyna och innehåller UV filter för
ökad livslängd.
* Utmärkt utflyt
* Flera olika klara kulörer
Den unika kemiska sammansättningen gör att Toplac är överlägsen traditionella lackfärger och ger en glans som håller mycket länge.

PRODUKTINFORMATION
Kulör

YKA027Cream, YKA139  Woodward Green, YKA151  Platinum, YKA184Med. White, YKA187Ivory, YKA241Norfolk
Green, YKA265Rescue Orange, YKA504Fire Red, YKA905White 905, YKA923Squall Blue, YKB000Snow White, ,
YKB993Oxford Blue, YKE938Danube Blue, YKF684Atlantic Grey, YKF991Mauritius Blue, YKB830Sapphire Blue,
YKJ292Bounty, YKS101Yellow, YKS299Rochelle Red, YKS936Lauderdale Blue, YKT541Donegal Green, YKU898
Bondi Blue, YKY999Jet Black, YKZ501Rustic Red. Se färgkarta för mer information.

Glans

Högblank

Densitet

1.1

Volymtorrhalt

51%

Normal lagringstid

2 år

VOC

404 g/L

VOC (EU lösningsmedel)

367.3 g/kg EU Utsläppsdirektiv för lösningsmedel (Council Directive 1999/13/EC)

Burkstorlek

375 ml, 750 ml, 2.5 L
Notera: En del kulörer finns endast i vissa förpackningsstorlekar. Rådgör med International Färg.

TORKOCH ÖVERMÅLNINGSTIDER
Torktider

Dammtorr

5°C (41°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

6 timmar

3 timmar

2 timmar

1 timmar

Övermålning
Substratets temperatur
15°C (59°F)
23°C (73°F)

5°C (41°F)
Övermålad med
Toplac

35°C (95°F)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

24 timmar

4 dagar

16 timmar

3 dagar

8 timmar

2 dagar

6 timmar

1 dagar

BRUKSANVISNING
Förbehandling

TIDIGARE MÅLAD YTA:
I Bra Skick: Tvätta med lämpligt avfettningsmedel, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 280320 papper.
I Dåligt Skick: Avlägsna all tidigare färg och grundmåla ytan.
GRUNDMÅLNING:Instruktion för förbehandling av ytan beskrivs i databladet för grundfärgen.
BART TRÄ: Slipa med 80180papper. Torka bort slipdamm. Om man använder lösningsmedel är det viktigt att det får
avdunsta helt innan första skiktet med lack direkt på bart trä. Grunda med Yacht Primer eller Clear Wood Sealer Fast Dry.
STÅL: Avfetta med lösningsmedel eller SUPER CLEANER. Sandblästra till Sa 2½  till nära vit metall. Om blästring inte är
möjligt, slipa med 2436 korn till en ren, ljus metall med en profil på 5075 µm. Använd vinkelslip på mindre ytor. Rengör
noga och låt torka.Grunda med Yacht Primer.
ALUMINIUM: Avfetta med förtunning eller Super Cleaner. Slipa noga med 60120 papper (kompatibelt med aluminium).
Rengör noga och låt torka. Grunda med Yacht Primer så snart som möjligt (inom 8 h).
GELCOAT: Avfetta med lösningsmedel eller SUPER CLEANER. Slipa noga med 180220 papper. Rengör noga och låt
torka. Grundmåla med PreKote direkt på gelcoat.
GAMMAL/ÅLDRAD GELCOAT: Gammal åldrad gelcoat är ofta porös och risken för lösningsmedelsinneslutning är större
än på en ny gelcoat.Instängda lösningsmedel kan ge blåsor i lackfilmen.För att minimera risken för blåsor i lackfilmen
rekommenderar vi att man applicerar 3 skikt med Gelshield 200 för att försegla gelcoaten.Gelshield 200 måste övermålas
med Perfection Grundfärg innan man påför lackfärgen.
ALLA MATERIAL: Använd PreKote grundfärg.Vid sprutning med Toplac bör PreKote torka i minst 14 dagar innan
övermålning. Om detta inte är möjligt kan även Perfection Grundfärg användas som grundfärg.

Metod

Slipa grundfärgen jämn med 320400 papper, vått eller torrt. Avlägsna damm med trasa. Påför 13 skikt.

Tips

Blanda Rör om väl före användning.
Förtunning Förtunning Nr 1 (Pensel/Rulle), Förtunning 910 (SPRUTAPPLICERING  YRKESMÄSSIG HANTERING
ENDAST.).
Förtunna Under varma eller blåsiga förhållanden kan upp till 10% förtunning tillsättas för att underlätta målningen.
Rengöringsmedel
Förtunning Nr 1.
Ytterligare information får du hos våra återförsäljare
eller på www.yachtpaint.com.
och fuktkontroll
Måla
under torra
och väl ventilerade
förhållanden. Undvik att lacka sent på kvällen
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eftersom kondens och dagg kan spolera glansen över natten.
Konventionell Sprutning Förtunna 1025% med Förtunning 910 (endast för yrkesmässigt bruk) till en viskositet på 16
Ref:3533 Toplac Utgivningsdatum:2016-10-1720 sekunder (DIN4). Tryck: 34 bar. Munstycke: 1.11.4 mm. OBS: PreKote grundfärg MÅSTE torka i minst 14 dagar
innan applicering utav Toplac.
SPRUTAPPLICERING  YRKESMÄSSIG HANTERING ENDAST.
Annat För ljusa kulörer blandas det första skiktet utav lack 50:50 med grundfärgen för att få bättre täck och mer djup i
kulören. För bästa resultat vid målning med rulle efterslätas ytan med pensel eller planstrykare.

Toplac
Lackfärg

Metod

Premium
Tips

GAMMAL/ÅLDRAD GELCOAT: Gammal åldrad gelcoat är ofta porös och risken för lösningsmedelsinneslutning är större
än på en ny gelcoat.Instängda lösningsmedel kan ge blåsor i lackfilmen.För att minimera risken för blåsor i lackfilmen
rekommenderar vi att man applicerar 3 skikt med Gelshield 200 för att försegla gelcoaten.Gelshield 200 måste övermålas
med Perfection Grundfärg innan man påför lackfärgen.
ALLA MATERIAL: Använd PreKote grundfärg.Vid sprutning med Toplac bör PreKote torka i minst 14 dagar innan
övermålning. Om detta inte är möjligt kan även Perfection Grundfärg användas som grundfärg.
Slipa grundfärgen jämn med 320400 papper, vått eller torrt. Avlägsna damm med trasa. Påför 13 skikt.

Slitstark Blank Lackfärg
Blanda Rör om väl före användning.
Förtunning Förtunning Nr 1 (Pensel/Rulle), Förtunning 910 (SPRUTAPPLICERING  YRKESMÄSSIG HANTERING
ENDAST.).
Förtunna Under varma eller blåsiga förhållanden kan upp till 10% förtunning tillsättas för att underlätta målningen.
Rengöringsmedel Förtunning Nr 1.
Ventilation och fuktkontroll Måla under torra och väl ventilerade förhållanden. Undvik att lacka sent på kvällen
eftersom kondens och dagg kan spolera glansen över natten.
Konventionell Sprutning Förtunna 1025% med Förtunning 910 (endast för yrkesmässigt bruk) till en viskositet på 16
20 sekunder (DIN4). Tryck: 34 bar. Munstycke: 1.11.4 mm. OBS: PreKote grundfärg MÅSTE torka i minst 14 dagar
innan applicering utav Toplac.
SPRUTAPPLICERING  YRKESMÄSSIG HANTERING ENDAST.
Annat För ljusa kulörer blandas det första skiktet utav lack 50:50 med grundfärgen för att få bättre täck och mer djup i
kulören. För bästa resultat vid målning med rulle efterslätas ytan med pensel eller planstrykare.

Viktig information

Toplac kan missfärgas i temperaturer över 80°C. Ej lämplig på ytor som konstant ligger under vatten.
Används inte under 5°C.
Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
Produktens temperatur ska vara min. 15°C och max. 35°C.
Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
Undvik att lacka sent på eftermiddagen eftersom kondens och dagg kan göra ytan matt innan den härdat.

Kompabilitet/Substrat

För användning på lämplig och korrekt förbehandlad grundfärg eller målningssystem.

Antal skikt

Applicera 23 skikt.
Endast en kappa kan krävas för bättrings / reparation.

Täckförmåga

(Teoretisk)  13.33 m²/L
(Praktisk)  12.0 m²/L med pensel, 8 m²/lt med spruta

Rekommenderad skikttjocklek  38 mikron torrt
torrt per skikt
Rekommenderad skikttjocklek  75 mikron vått
vått per skikt
Applicerings metoder

Konventionell Sprutning, Pensel, Rulle

TRANSPORT, LAGRINGS OCH SÄKERHETSINFORMATION
Lagring

ALLMÄNN INFORMATION:
Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara
noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 535°C och inte i direkt solljus.
TRANSPORTINFORMATION:
Toplac bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.

Säkerhet

ALLMÄNNT:
Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.
DESTRUKTION:
Kassera inte burkar och häll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda
innan den kasseras.
Rester utav Toplac kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste
ske på av kommunen angiven plats..

VIKTIG INFORMATION

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens
lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som
åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad
uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och
utveckling.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.
Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2015.
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