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Termékek amik változnak

Yacht Primer
• Minden kiszerelés
• Korlátozott készlet

Pre-Kote
• Minden kiszerelés és szín
• Korlátozott készlet

Toplac
• Minden kiszerelés és szín
• Korlátozott készlet

Ajánlott termékek 1 komponensű végső bevonathoz

Neu

One UP
Helyettesíti Yacht Primer és 
Pre-Kot-ot

Neu

Toplac Plus 
Lecseréli a Toplac-ot

Az árnyalatok különböző kiszerelés 
méretekben kaphatók, 
2,5 l-es és a 750 ml-es.

Ha az Ön számára elérendő eredmény elérésének legegyszerűbb és leghatékonyabb módját 
keresi, új kétlépcsős rendszerünket Önnek találták ki. A Toplac Plus és egy One Up 
kiküszöböli a további köztes lépés szükségességét, és hosszú távú védelmet nyújt 
egyszerűsített megoldással

Toplac Plus

Magasfényű felület 
továbbfejlesztett 
színárnyalatokkal és 
egyszerűsített 
feldolgozhatósággal
Toplac Plus egy új szilikon-alkid prémium 
minőségű magasfényű festék minden felületre a 
vízvonal felett. Könnyen alkalmazható csak  
hengerrel anélkül, hogy ecsettel kellene áthúzni a 
buborékok oszlatása miatt. 

• Könnyebb kivitelezés és kiemelkedő eredmény

•  A Toplac Plus UV-szűrőket tartalmaz a
nagyobb tartósság érdekében

• Használja One UP-ot, majd a Toplac Plus-t a
legjobb rétegzárás elérése érdekében

One UP 

Kettőt az egyben alapozó 
és fedőfesték 1 
komponensű záróráteghez.

Az One UP egy egykomponensű alapozó / 
fedőfesték a víz feletti területre, amely az 
International egykomponensű   zárórétegével 
használható. Megkönnyíti a szabadidő hajós 
tulajdonosok számára a festést.

• Könnyen feldolgozható hengerrel és ecsettel, és
sima felületet hoz létre

• Iparágvezető rendszer az International
egykomponensű zárórétegével való használatra

• Helyettesíti a Yacht  Primert. A One UP a
megszokott szintű tapadást és védelmet kínálja.

Tervezze meg hajófelújítását az 
egyszerű és kiváló eredményt 

biztosító 
kétlépcsős új rendszerünkkel

Fehér  

YUC000 
2.5lt, 750ml, 375ml 

Kék/szürke
YUC001 
750ml

Szokványos esetben 5% higítás adható hozzá a No. 100-as 
higítóból. Használat előtt mindig olvassa el a műszaki 
adatlapot.
*Az ecsettel/hengerrel történő alkalmazás megkönnyítése 
érdekében 25° feletti hőmérsékleten adjon hozzá 10% -os 
hígítást No.100. 

Hófehér
001 ll

Tört fehér
193

Fehér 905 
905

Mediterrán fehér
545 ll

Kagyló fehér
195 ll

Elefántcsont 
812 ll

Matterhorn fehér
199 ll

Platina 
151 ll

Atlanti szürke
289 l

Krém
027 ll

Sárga
101 ll

Narancs
265 l

Tűzvörös
504

Rochelle vörös
011

Rusztikus vörös
501 

Bounty vörös 
350 

Bondi kék
016 l

Lauderdale kék
936 l

Zafír kék
830 l

Oxford kék
105 l

Mauritius kék
018 l

Zászló kék
992 l

Fekete
051 l

Ajánlott alpozó 1 komponensű bevonatokhoz

l Fehér One Up l Kék/szürke One Up  A további színmélység eléréséhez keverje össze az utolsó
One UP réteg-et 50:50 % keverékkel a Toplac Plus zárófestékkel.

Donegal zöld
077 l



Hagyományos 1 komponensű 
festési rendszer
Ami magas szintű védelmet nyújt.

One UP
3 réteg

Toplac® Plus 
2-3 réteg

Alumínium

One UP
3 réteg

Toplac® Plus 
2-3 réteg

Acél

n  Alapozó
 n  Záróreéteg

Tapaszolás
Szükség esetén kisebb sérüléseket tapaszolni kell  
Watertite-tal az első réteg alapozó felhordása után.
Olajos fák
A keményfák, mint például a teak és az iroko, 
olajos jellegűek, ezért az első alapozás előtt 
zsírtalanítani kell, erre kerül az első hígított 
alapozó réteg. 

One UP
2 réteg

Toplac® Plus 
2-3 réteg

GFK

One UP
4 réteg

Toplac® Plus 
2-3 réteg

Fa

Ez az információ nem állítja, hogyérvényes. A termékünknek az általunk kifejezetten ajánlott céloktól eltérő célokra történő felhasználása a 
felhasználó kockázatának van kitéve, kivéve, ha előzetes írásbeli megerősítést kaptunk a termék rendeltetésszerű alkalmasságáról.  Minden 
információnk a termékeinkről (ebben a lapon vagy más módon) a legjobb tudásunk szerint történik. Mivel nincs ellenőrzésünk a 
feldolgozandó terület jellege és állapota felett, és számos tényező befolyásolhatja termékeink feldolgozását és használatát, semmilyen 
kötelezettséget nem vállalunk termékeink teljesítményére, vagy veszteségre vagy kárra (kivéve a gondatlanságunk által okozott halált vagy 
egészségkárosodást).   amelyek termékeink használatából erednek, kivéve, ha korábban írásban tettük. Az adatlapon található 
információkidőről időre frissülnek a vállalatunknál végzett folyamatos fejlesztési munka legújabb gyakorlati tapasztalataira éseredményeire.

Használat előtt a felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a rendelkezésére álló adatlap a legújabb kiadás legyen.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kapcsolattartóval vagy international-yachtpaint.com.

A jelen kiadványban említett összes védjegy az AkzoNobelvállalatcsoport tulajdonábanvan vagy licenccel rendelkezik. További információ: 
www.akzonobel.com.

© 2021 Akzo Nobel N.V. Minden jog  reserved.
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Megjegyzés: Ezt a rendszert csak akkor 
használják, ha a gélréteg jó állapotban van. 
Ha a gél régi vagy porózus, előzetesen elő 
kell készíteni egy 2 komponensű epoxi 
alapozóval, pl.: Interprotect ®




