
Vernis

Original
Traditionele vernis voor algemeen gebruik 
Een traditionele vernis voor algemeen gebruik met goede vloei-eigenschappen en uitstekend glansbehoud. 
De zeer transparante eindlaag maakt Original bijzonder geschikt voor lichte houtsoorten.

Original is eenvoudig te verwerken, kan over alle soorten vernis en is makkelijk te overschilderen. Geschikt voor binnen
en buiten gebruik, op alle soorten constructies.

Kenmerken
n Traditionele hoogglans vernis met UV filters

n Original doet de kleur van het hout opleven; hard uit tot een
heldere laag

n Goede vloei-eigenschappen: harde, flexibele eindlaag

Voordelen
n UV filters verlengen de levensduur van de vernis: zorgen voor
uitstekende glansbehoudende eigenschappen en beschermen 
het hout tegen de invloeden van het zonlicht

n Geschikt voor gebruik op alle houtsoorten, speciaal voor lichte
houtsoorten. Kan na zorgvuldige voorbereiding tevens direct
aangebracht worden op oliehoudende houtsoorten en over
bestaande vernissen

n Eenvoudig aan te brengen: geschikt voor binnen en buiten
gebruik

Productinformatie

Productcode en kleur YVA202

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

Aantal lagen Kwast/roller: over kaal hout de eerste laag 10-15% verdunnen met Verdunning No.1, gevolgd door minimaal drie
onverdunde lagen

Applicatie Kwast, roller, spuitapplicatie

Verpakking 750ml., 2,5lt.

Houdbaarheid 2 jaar

Gratis advieslijn: 0800 022 6555 – geopend tijdens kantooruren

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

Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn.



Original

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.comFEB 10

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 Original 10-15% verdunnen. 

Applicatie
Na Clear Wood Sealer Fast Dry; minimaal drie onverdunde lagen aanbrengen. Voor het beste resultaat adviseren wij te schuren tussen elke laag met
grofte P320-P400. Stof verwijderen met een kleefdoek.

Voor de spuitapplicatie van Original verwijzen wij naar het technisch informatieblad op onze website www.yachtpaint.com

Traditioneel kaal hout schema

Vernis (1 laag)
Original

10-15% verdunnen

Vernis (Min. 3 lagen)
Original

Droge laagdikte 40µm per laag

Alternatief: kaal hout schema*

* Clear Wood Sealer Fast Dry wordt niet aanbevolen voor
gebruik op lichte houtsoorten als essenhout en licht eiken.

Primer (1 laag)
Clear Wood Sealer Fast Dry

25% verdunnen

Primer (Min. 3 lagen)
Clear Wood Sealer Fast Dry

Droge laagdikte 35µm per laag

Vernis (Min. 3 lagen)
Original

Droge laagdikte 40µm per laag

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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