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YACHT PRIMER 
Надводен грунд за дърво, стомана и сплави 

 
1. Описание на продукта  
 

Бързо съхнещ конвенционален спрей за дърво, стомана и алуминий/сплави за зони над 
водолинията. Пигментите съдържат алуминиеви влакна за създаване на защитна 
антикорозионна бариера. 
 

2. Информация за продукта  
 
Цвят  YРA275-сив 
Финиш матов 
Специфично тегло 1,33 кг 
Твърди вещества 47 % 
VOC 411 гр/л 
Годност  2 години 
Разфасовки 750 мл, 2,5 л 

  
3. Информация съхнене и пребоядисване 

 
СЪХНЕНЕ 

 
 5°С 15°С 23°С 35°С 

Годен за пипане (ISO) 3 ч 2 ч 1 ч 30 мин 
 

ВРЕМЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА ВТОРИ СЛОЙ 
(температура на субстрата) 

 
Пребоядисване с 5°С 15°С 23°С 35°С 

Pre-Kote Мин 24 ч  
Макс 5 дни, 

Мин 18 ч  
Макс 4 дни 

Мин 12 ч 
Макс 3 дни 

Мин 8 ч  
Макс 1 ден 

Yacht Primer Мин 24 ч  
Макс 5 дни, 

Мин 18 ч  
Макс 4 дни 

Мин 12 ч 
Макс 3 дни 

Мин 8 ч  
Макс 1 ден 

 
Забележка: ако надвишите максималното време за полагане на следващ пласт, полирайте с шкурка 180. 
 

4. Нанасяне и употреба 
 

Подготовка  Дърво: уверете се, че дървото е чисто и сухо. Положете UCP или като 
алтернатива 1 пласт Yacht Primer, разреден 10-15% с Разредител 1, за да 
подсигурите проникване и адхезия.  
Дърво с високо съдържание на масла, например тиково: почистете с 
разтворители. Оставете са изсъхне. Разредете първия пласт Yacht Primer 15-20% 
преди полагане.  
Стомана: Обезмаслете с разтворител или Yacht line super cleaner. Бластирайте с 
грит до Sa 2 ½ . Използвайте шлайфмашина за малки площи.  
Алуминий/сплави: почистете и обезмаслете с разтворител или Yacht line super 
cleaner. За по-добра адхезия, полирайте механично със съвместима с алуминий 
хартия или бластирайте с грит под ниско налягане, използвайки алуминиев 
оксид. Предварително грундирайте с Etch Primer.  
Цинк/галванизирана стомана: обезмаслете с Super Cleaner. Предварително 
грундирайте с Etch Primer. 

Метод Ако е необходимо запълване, използвайте подходящ филър след  полагане 
на първия слой Yacht Primer. Уверете се, че всичкият прах е отстранен преди 
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боядисване. Използвайте кърпа за прах. Нанесете 4 пласта. 
Съвети смесване: разбъркайте добре преди употреба 

разреждане: Разредител 1 
очистител: Разредител 1 
безвъздушен спрей: налягане: 3-4 бара, дюза: 1,4-1,8 мм 
 

Важни 
препоръки 

Температурата на продукта трябва да е минимум 5°С и максимум 35°С. 
Температурата на въздуха трябва да бъде минимум 5°С и максдимум 35°С. 
Температурата на основата трябва да бъде минимум 5°С и максимум 35°С. 

Съвместимост/ 
Повърхности 

Продуктът е съвместим с всички посочени субстрати. Не препокривайте с 
двукомпонентни продукти, базирани на разтворители. 

Брой пластове 4 
Покривност теоретична – 12,00 кв.м./л с четка, 8 кв/м/л със спрей 
Препоръчителна 
дебелина на сух 
филм 

35 микрона сух 

Препоръчителна 
дебелина на 
мокър филм 

75 микрона мокър 

Метод за 
полагане 

четка, валяк, конвенционален спрей, безвъздушен спрей 

 
5. Транспорт, складиране и условия за безопасност 

 
Съхранение.  
Основна информация: Да се избягва оставянето на въздух и при екстремни температури. За 
възможно най-добро приложение да се използва при температури между 5°С и 35°С. Да се 
пази от директна слънчева светлина. 
Транспорт: По време на транспортиране и съхранение да се държи в плътно затворени 
опаковки. 
 
Безопасност:  
Основна: Прочетете главата за безопасност при употреба на материалите, която е достъпна и 
от нашата информационна система за техническа помощ. 
След употреба: Не изхвърляйте опаковките или остатъци от боята във водните басейни. За 
целта използвайте съответните приспособления. Най-добре е да изчакате боите да се втвърдят 
преди да ги изхвърлите.  
Отпадъците не бива да се изхвърлят през градската канализация или на градските сметища. 
За целта трябва да се консултирате с оторизираните организации. 
 
ВНИМАНИЕ: Информацията, дадена по-горе не е изчерпателна. Всеки, който използва този продукт без да 
се запознае с останалите  изисквания И документи, както и с възможностите на този продукт  за постигане 
на набелязаните задачи прави всичко на свой риск, като ние не носим отговорноат за полезността на 
продукта, както и за нанесените вреди(включително смърт или нараняване вследствие на проявена 
небрежност) от неправилна употреба. Съдържащата се по-горе информация може да бъде допълвана от 
време на време в следствие на проведени експерименти и непрекъснатите нововъдения, които осъществяваме. 


