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          HYDRANT YACHTLAK    

 

ТЕХНІЧНА КАРТА 
Ідеальний лак для захисту зовнішніх дерев’яних поверхонь, що зазнають постійного 
контакту з водою та призначений для складних погодних умов. 
 

Характеристики: 
Сучасний захисний лак, призначений для захисту зовнішніх дерев’яних поверхонь, що 
зазнають постійного контакту з водою. Продукт призначений як для нових, так і для 
ремонтних робіт. Він створює міцне покриття, яке має високу стійкість до води (як морської, 
так і прісної) та інтенсивних погодних умов. Продукт, також, призначений для фарбування 
дерева системою (*): імпрегнат серії Nelf / Koopmans + HYDRANT JACHTLAK як фінішне 
покриття. 
 

Особливості: 
• ідеально підходить для складних погодних умов  

• довготривалий захист 

• стійкий до стирання 

• легко наноситься 

• стійкий до постійного контакту з водою 

  

Застосування: 
• Деревина, що зазнає інтенсивному впливу води 

• Човни, мости, підлоги тощо 

• торці деталей. 

• дерев’яні деталі в системі (*) 

Кольорова гамма: безбарвний з УФ-фільтром.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ  
 

Методи нанесення:  
пензлем, валиком, розпиленням. 

 
Підготовка продукту / поверхні. 

Використання:  

 
Відшліфуйте покривну поверхню 
дрібнозернистим шліфувальним папером, після 
цього очистіть та знежиріть її. 
Максимальний вміст вологи в деревині не 
повинен перевищувати 18%.  
Поверхня, на яку слід наносити даний продукт, 
повинна бути «живою» - без гнилі та синєви.  
 
Нанесіть перший шар продукту, 
використовуючи, якщо потрібно, розчинник 
(очищений бензин) у кількості 5% -10%.  
Після повного висихання відшліфуйте шар, 
дрібнозернистим шліфувальним папером (200-
240), і нанесіть другий - фінішний шар на 
підготовлену поверхню.  
Нанесення слід проводити при оптимальній 
температурі від 15°C до 20°C, що забезпечить 
ідеальну поверхню.  
Дайте фарбованим елементам висохнути 
протягом 24 годин між шарами.  
Засіб слід наносити пензлем або валиком; 
розпилення у випадку фарбування деревини в 
системі з імпрегнатом лінії Nelf / Koopmans - див. 
окремі інструкції, доступні у технічного 
консультанта або представника компанії 
Koopmans. 
 
Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до технічного 
представника Koopmans. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 

 
Склад: Алкідна та уретаново-алкідна смола 

 

Питома вага при 20 ºC: прибл. 0,95 кг/л 

 

Сухий залишок: прибл. 52% по об’єму 
 

Час висихання: при температурі 20 ° С і 
вологості RH 65% до пилосухості приблизно через 2 
год, висихання на дотик приблизно через 5 год. Час 
висихання / нанесення наступного шару залежить 
від типу фарбованого матеріалу та умов нанесення. 
 

Можливість нанесення іншого шару: 
приблиз. через 24 год. 
 

Блиск: глянцевий 
 

Розхід: 15-25 м² / 1 л. Ефективність сильно 
залежить від типу фарбованого матеріалу та 
способу нанесення. 
 

Упаковка: 0,75 л / 2,5 л / 20 л 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Можливе розведення очищеним бензином 5-10. 
Не додавати сторонні інгредієнти. 

 
Не застосовувати нижче  10°C і вище 25 °C та 
відносній вологості повітря вище 85%. 
 
Не наносити у вологих умовах (дощ, туман, сніг), 
також у спекотну погоду та сильний вітер.  
 
Від умов фарбування залежить час висихання 
продуктового шару та властивості отриманого 
покриття. 

Інструменти можна очищати бензином. 
 

Термін придатності: 
Зберігати продукт в оригінальній закритій упаковці, в 
сухому та прохолодному місці при температурі вище 
5°С. Термін придатності зазначено на упаковці 
(місяць / рік). 
 

Запобіжні заходи:  
Захист шкіри - одягайте захисні рукавички. 
Захист обличчя - при необхідності використовуйте 
захисні окуляри.
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