
Vernis

Compass
Sneldrogende, duurzame en
hoogglanzende polyurethaan vernis
Compass is een sneldrogende, extreem duurzame en hoogglanzende 1-component vernis. Door de snel drogende
werking wordt uw werktijd verkort zonder effect te hebben op de esthetische en beschermende eigenschappen.
De snel drogende formulering minimaliseert vervuiling door stof. U kunt twee lagen per dag aanbrengen en schuren is
alleen noodzakelijk na elke tweede óf derde laag. U bereikt een professioneel en langdurig eindresultaat met maximale
bescherming tegen het morsen van oliën, milde zuur/alkali houdende producten en alcohol. Compass heeft een lichte
amber kleur die de natuurlijke structuur van het hout benadrukt. Compass is geschikt voor zowel interieur als exterieur
houtwerk en kan direct aangebracht worden op oliehoudende houtsoorten zoals Teak en Iroko. Compass kan tevens gebruikt worden in combinatie met
Clear Wood Sealer Fast Dry.

Product eigenschappen
� Extreem duurzame harde polyurethaan eindlaag

� Door de snel drogende formule alleen schuren na elke tweede óf
derde laag

� Bevat HALS en UV-absorbers

� Uitstekende vloeiing en applicatie eigenschappen

� Lichte amber kleur

� De formulering is geoptimaliseerd voor gebruik in een
koel/gematigd klimaat

� Geschikt voor interieur en exterieur houtwerk, inclusief
oliehoudende houtsoorten

Voordelen
� Uitstekende krasbestendige eigenschappen. Tevens bestand
tegen het morsen van oliën, milde zuur/alkali houdende
producten en alcohol

� Twee lagen per dag aanbrengen; vervuiling door stof is
geminimaliseerd en de werktijd is verkort

� Het hout is beschermd tegen degradatie door zonlicht en de
levensduur van de verflaag is verlengd

� Een glad professioneel eindresultaat

� Verfraait de kleur van natuurlijk hout

� Kan zonder verdunnen gebruikt worden tussen 15°C en 30°C

� Kan direct aangebracht worden op Teak en Iroko

Productinformatie

Productcode en kleur YVA501, lichte amber kleur

Verdunning Verdunning No. 1 (kwast/roller), Verdunning No. 3 (spuitapplicatie)

Aantal lagen Over kaal hout eerste laag 10% verdunnen, gevolgd door drie tot vijf
onverdunde lagen om de juiste laagdikte te krijgen*

Applicatie methode Kwast, roller, spuitapplicatie

Verpakking 375ml., 750ml., 2,5lt. en 5lt.

Houdbaarheid 2 jaar

Gratis advieslijn: 0800 022 6555 – geopend tijdens kantooruren

Systemen en overschilderbaarheid
Compass is na zorgvuldige voorbereiding en na het ontvetten met Verdunning No. 1 voor alle houtsoorten geschikt, inclusief vettige houtsoorten als Teak
en Iroko. Kan tevens aangebracht worden over Clear Wood Sealer Fast Dry en bestaande 1 en 2-componenten vernissen. Breng geen 2-componenten
vernis over een 1-component product aan.



Compass

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com, het technisch informatieblad of uw lokale
International Paint vertegenwoordiger.

Bezoek onze website voor meer informatie – yachtpaint.comAUG 09

Voorbehandeling van het oppervlak en systeem (kwast, roller)
Voorbehandeling reeds gevernist hout
– In goede staat: reinig met verdunning. Glad schuren met grofte P280-P320. Alle schuurresten met verdunning verwijderen.
– In slechte staat: verwijder alle oude vernis lagen. Vervolgens de voorbehandeling kaal hout zoals hieronder vermeld volgen.

Voorbehandeling kaal hout
Glad schuren met grofte P80-P180 gevolgd door P280. Verwijder schuurresten door afborstelen, afstoffen en afnemen. Als er afgenomen wordt met een
verdunning, laat dan het oppervlak eerst volledig opdrogen alvorens de eerste laag aan te brengen. Vette houtsoorten, zoals bijvoorbeeld Teak en Iroko,
dienen goed voorbehandeld en ontvet te worden met Verdunning No. 1.
– Gronden van kaal hout: indien u een primer wenst aan te brengen adviseren wij Clear Wood Sealer Fast Dry. Als u géén primer aanbrengt, de eerste
laag Compass 10% verdunnen.

Applicatie (kwast, roller)
– Reeds gevernist hout: minimaal drie onverdunde lagen aanbrengen.
– Kaal hout: na de Clear Wood Sealer Fast Dry, drie tot vijf onverdunde lagen aanbrengen. Schuren met grofte P320-P400 na elke tweede of derde laag*.
Stof verwijderen met een kleefdoek.

Voor de spuitapplicatie van Compass verwijzen wij u naar het technisch informatieblad op onze website www.yachtpaint.com
* Indien gewenst kunt u een mooier eindresultaat behalen met schuren tussen iedere laag. Indien aangebracht met een kwast of roller kan het noodzakelijk zijn om
meerdere lagen aan te brengen om de juiste laagdikte te krijgen.

Aanvullende informatie
Wat zijn UV-absorbers en HALS (Hindered Amine Light Stabilisers)?
– UV-absorbers nemen de schadelijke UV-stralen op en zetten deze om in hitte welke vervolgens door het vernisoppervlak verdampen.
– Hindered Amine Light Stabilisers (HALS) absorberen de straling niet. In plaats daarvan beschermen zij de hars in de verf tegen het schadelijke effect
van fotochemicaliën de zogeheten ‘vrije radicalen’. Door deze te neutraliseren belemmeren zij de chemische afbraak, verkleuring en aantasting van de
hardheid en de flexibiliteit zoals scheuring en beschadigingen in de lak. HALS betekent hier een stabilisering van de geschilderde oppervlaktes en een
vertraging van de afbraak van het bindmiddel. Het resultaat is een veel duurzamere vernis.

Aansprakelijkheidsstelling
De informatie d.m.v. dit infoblad is beknopt weergegeven en dus niet volledig. Ieder persoon die voor de eerste keer gebruik maakt van dit product zonder de vereiste informatie vooraf op te vragen betreffende de toepasbaarheid van
dit product doet dit op eigen risico.We accepteren geen verantwoordelijkheid voor het resultaat van dit product, of voor eventueel verlies of beschadiging (anders dan dood of persoonlijke betrokkenheid ontstaan door nalatigheid). De
informatie van dit infoblad wordt van tijd tot tijd aangepast in het kader van onderzoek en voortdurende productontwikkeling.
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Traditioneel kaal hout schema

Vernis (1 laag)
Compass

30% verdunnen

Vernis (min. 4 lagen)
Compass

15% verdunnen
Droge laagdikte 30µm per laag

Alternatief: kaal hout schema

1 laag
Clear Wood Sealer Fast Dry

25% verdunnen

min. 3 lagen
Clear Wood Sealer Fast Dry

Droge laagdikte 35µm per laag

Vernis (min. 2 lagen)
Compass

Droge laagdikte 30µm per laag


