
Primer

Clear Wood Sealer Fast Dry
Sneldrogende, transparante polyurethaan Primer
Clear Wood Sealer Fast Dry is een sneldrogende, transparante, 2-componenten polyurethaan
primer. Clear Wood Sealer Fast Dry dringt tot diep in het hout door, sluit hierdoor de ondergrond
af en zorgt voor een glad, slag-, kras- en slijtvast oppervlak, klaar om te overschilderen met een
vernis of aflak. De sneldrogende eigenschappen maken het mogelijk om 4 lagen op 1 dag aan
te brengen waardoor snel laagdikte opgebouwd kan worden. Clear Wood Sealer is geschikt voor
gebruik onder de 1-component en 2-componenten vernissen en aflakken van International. Clear
Wood Sealer Fast Dry verkort de werktijd, verhoogt de duurzaamheid en verbetert het esthetische eindresultaat.

Kenmerken
� Sneldrogende en transparante primer

� Chemisch uithardend 2-componenten product met een
lage viscositeit. Dringt tot diep in het hout door

� Heldere polyurethaan formule

� 1:1 mengverhouding

Voordelen
� Voor gebruik onder 1- en 2-componenten vernissen en
aflakken van International. Verkort de werktijd; 4 lagen
op 1 dag aanbrengen

� Vult de houtnerf tot een glad, slag-, kras- en slijtvast
oppervlak, klaar om te overschilderen

� Verlengt de duurzaamheid van het verfsysteem
en verbetert het esthetische eindresultaat

� Eenvoudig te mengen

Productinformatie

Productcode YVA327

Verdunning Verdunning No. 9

Aantal lagen Minimaal 4 lagen of totdat de houtnerf is gevuld (aantal lagen dat aangebracht moet worden
hangt af van de poreusheid van het hout).

Applicatie methode Kwast en roller

Verpakking 750ml.

Houdbaarheid 2 jaar

Gratis advieslijn: 0800 022 6555 – geopend tijdens kantooruren



Clear Wood Sealer Fast Dry

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 lokale
International Paint vertegenwoordiger.
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Systemen en overschilderbaarheid

Clear Wood Sealer Fast Dry is geschikt voor gebruik op oppervlakken
boven de waterlijn, voor zowel interieur als exterieur. Kan direct
aangebracht worden, na zorgvuldig ontvetten, over oliehoudende
houtsoorten als teak en Iroko. Dit product kan donkerder worden bij
gebruik en wordt niet aanbevolen voor gebruik op lichte houtsoorten
als essenhout en licht eiken. Kan tevens gebruikt worden over bestaande
2-componenten producten, echter de voorbehandelingrichtlijnen zoals
vermeld op het technisch informatieblad dienen gevolgd te worden.
Niet geschikt voor gebruik over bestaande 1-component producten.
Clear Wood Sealer Fast Dry alleen gebruiken als een oppervlak primer
en altijd overschilderen met een geschikte aflaklaag.

Voorbehandeling van het oppervlak en systeem
(kwast- en roller applicatie)

Voorbehandeling reeds gevernist hout
– In goede staat – uitsluitend over 2-componenten producten: reinig
met verdunning. Glad schuren met grofte P280-P320. Alle schuurresten
met verdunning verwijderen.

– In slechte staat óf hout behandeld met een 1-component product:
verwijder alle oude vernis lagen. Vervolgens de voorbehandeling kaal hout zoals hieronder vermeld volgen.

Voorbehandeling kaal hout
Glad schuren met grofte P180 en vervolgens licht schuren met P240. 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.
– Oliehoudende houtsoorten zoals bijv. Teak: reinig na het schuren het oppervlak met verdunning. Oliehoudende
substanties in de ondergrond kunnen onthechting veroorzaken, breng daarom de eerste laag Clear Wood Sealer
onmiddellijk aan zodra de verdunning verdampt is.

Applicatie (kwast, roller)
Meng de basis en verharder die u nodig denkt te hebben in een ander blik. Roer door en laat 10 minuten staan om de
luchtbelletjes te laten ontsnappen. De 1e laag 25% verdunnen en met de kwast aanbrengen voor goede penetratie in
het hout, gevolgd door een minimum van 3 onverdunde lagen óf totdat de houtnerf is gevuld. Indien u de volgende lagen
aanbrengt met een roller, elke laag 10% verdunnen om de applicatie te vereenvoudigen. Schuren tussen de lagen is niet
noodzakelijk. Echter voor een mooier eindresultaat, adviseren wij te schuren tussen de lagen met grofte P320. Als de Clear
Wood Sealer Fast Dry droog is dient deze te worden overschilderd met een geschikte vernis of aflak uit de International
range.


