
Productinformatie

Productcode en kleur Wit (YMA440), Blauw (YMA441), Rood (YMA444), Zwart (YMA449)

Verdunning* Niet verdunnen

Aantal lagen 2 - 3 per vaarseizoen

Rendement 9.4m² per liter

Applicatie methode Kwast/Roller

Verpakking 750ml

Houdbaarheid 2 jaar

Onderwaterverf

Lago Racing II®

Harde biocidevrije onderwaterverf op waterbasis
Lago Racing II is een speciaal geformuleerde harde biocidevrije onderwaterverf op waterbasis
voor gebieden met lichte tot matige aangroei. Lago racing II is verkrijgbaar in een range van
heldere kleuren die ook na de tewaterlating helder blijven. Geeft een gladde en harde
afwerking die eenvoudig te reinigen is en enige bescherming biedt tegen mechanische
beschadiging.

Product eigenschappen
� Heldere kleuren

� Op waterbasis

� Gladde, harde afwerking

� Goede applicatie eigenschappen

Voordelen
� Mooi esthetisch eindresultaat

� Lage geurbelasting / Laag oplosmiddelgehalte (149g/l)

� Eenvoudig te reinigen

� Kan zowel met een kwast als met een roller aangebracht
worden

Gratis advieslijn: 0800 022 6555 – geopend tijdens kantooruren

Systemen en overschilderbaarheid
Lago Racing II is geschikt voor alle metalen ondergronden. De ondergrond moet zorgvuldig voorbehandeld worden met een aanbevolen primer.
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VOOR DE TEWATERLATING

NA DE TEWATERLATING

Lago Racing II®

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.

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

Our World is Water

International Paint (Nederland bv.
Postbus 856, 3160 AB RHOON Gratis advieslijn: 0800 022 6555 Tel algemeen: +31 (0) 10 50 33 500

®, International®, en het AkzoNobel logo zijn geregistreerde handelsmerken van Akzo Nobel. © Akzo Nobel N.V. 2010.

Bezoek onze website voor meer informatie – yachtpaint.comOCT 10

Voorbehandeling van het oppervlak en systeemopbouw
Reeds geschilderde oppervlakken

– In goede staat: afspoelen met leidingwater en goed laten drogen. Als de bestaande verflaag onbekend of onverenigbaar
is raden wij aan een sluitlaag Primocon® aan te brengen.

– In slechte staat: geheel verwijderen met Interstrip (YMA727).

De voorbehandeling voor kale oppervlakken staat omschreven in de productbeschrijving van de betreffende primer

Voorbehandeling
– POLYESTER: Gelshield® 200 voor Osmose bescherming of Primocon
– STAAL/IJZER: primer met Interprotect® of Primocon.
– LOOD: primer met Interprotect of Primocon.
– HOUT: primer met Interprotect of Primocon.

– MULTIPLEX: primer met Epiglass® gevolgd door Interprotect.

– ALUMINIUM: primer met Interprotect gevolgd door Primocon.

Traditioneel schema voor met primer
voorbehandeld metaal

Primer (4-5 lagen)
Primer van International

Onderwaterverf (2-3 lagen)
Lago Racing II

Oppervlak primer
Primocon

(1 verdunde laag 10-15%
met verdunning No. 3)

Kleuren

Blauw wit

Hoewel alle zorg is besteed om de kleuren zo
nauwkeurig mogelijk weer te geven, stelt de
fabrikant zich niet aansprakelijk voor geringe

kleurafwijkingen.

Zwart

Rood
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