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Luty 2018 KARTA TECHNICZNA 

Nazwa produktu Lakier jachtowy (Yacht Varnish)  

Typ 
Preparat wykończeniowy do drewna na bazie oleju tungowego dostępney w wykończeniu błysz-
czącym i satynowym. 

Przeznaczenie 
Do wszystkich rodzajów twardej i miękkiej stolarki zewnętrznej, takiej jak drzwi, ramy okienne, 
elewacje drewniane, a także do zastosowań marynistycznych i stolarki jachtowej. 

Szczególne wła-
ściwości 

Dobra odporność na deszcz, promienie słoneczne, mróz, sól i chemicznie zanieczyszczoną 
atmosferę. Wysoki stopień elastyczności, dający zwiększoną ochronę przed pękaniem i utratą 
przyczepności. Zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek BS EN 71 część 3 
1995. 

Przygotowanie 
powierzchni 

Powierzchnie przeznaczone do lakierowania muszą być suche, czyste, gładkie i wolne od kurzu, 
oleju, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Pęknięcia można wypełnić wypełniaczem do drewna 
Rustins Wood Filler. W przypadku drewna o otwartoporowego można przed lakierowaniem 
zastosować Rustins Grainfiller. 

Sposób użycia 
Nakładać pędzlem. Pierwszą warstwę na nowym drewnie należy rozcieńczyć 25% benzyną 
lakową i nałożyć pędzlem dobrej jakości. 

Warstwy Zalecane są trzy warstwy, ale drewno porowate i zwietrzałe może wymagać dalszej aplikacji. 

Czas schnięcia 12 godzin w zależności od temperatury i wilgotności 

Nakładanie kolej-
nych warstw 

Po 12 godz. w zależności od temperatury i wilgotności 

Temperatura apli-
kowania 

Najlepiej 15-25°C, nie stosować poniżej 10°C lub w warunkach dużej wilgotności. 

Wydajność Około. 13 m² na litr i warstwę. 

Konserwacja i pie-
lęgnacja 

Gdy konieczne jest ponowne nałożenie powłoki, należy wyczyścić powierzchnię łagodnym de-
tergentem i wodą oraz lekko przeszlifować przed zastosowaniem. 

Kompatybilność 

Może być nakładany na istniejące powłoki, o ile są w dobrym stanie i przetarte w celu uzyskania 
przyczepności. Powłoki w złym stanie należy usunąć za pomocą Rustins Strypit. W przypadku 
aplikacji na środki impregnujące drewno należy przeprowadzić test na małej powierzchni, aby 
upewnić się, że lakier wyschnie i będzie dobrze przylegał. Nie można nakładać na kreozot. 

Osad Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. 

Okres trwałości 
/przechowywanie 

Wiele lat przy przechowywaniu w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnych, 
suchych warunkach. 

Zagrożenia 
Łatwopalny. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać z 
dala od źródeł zapłonu – nie palić.  

Czyszczenie 
Pędzle czyścić benzyną lakową lub środkiem do czyszczenia pędzli Rustins Brush Cleaner, 
gdy są jeszcze mokre. Zaschnięte pędzle czyścić za pomocą Rustins Brush Restorer. 

Pojemności 500, 1000 ml 
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