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Omschrijving Hoogglanzende solventgedragen vernis voor buiten op basis van houtolie-fenolalkydhars.

Gebruiksdoel Het vernissen van (wedstrijd)jachten, alsmede alle houtwerk van (zeewaardige) boten, boven water.

Voornaamste 
kenmerken

• Bestand tegen weersinvloeden
• Bestand tegen zout en zoet water (niet permanent onder water)
• Uitstekende vloeiing
• Zeer goede elasticiteit

Kleur en glans • Blank
• Hoogglans

Basisgegevens • Dichtheid: ca. 0,92 g/cm³ 
• Vaste stof: ca. 49 vol.% 
• Aanbevolen droge laagdikte : 30 micrometer 
• Stofdroog na: ca. 3 - 4 uur 
• Kleefvrij na: ca. 4 - 6 uur 
• Schuurbaar na min.: ca. 24 uur 
• Overstrijkbaar na min.: ca. 24 uur 
• Vlampunt: 39°C
De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V. 
Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement Theoretisch 
16,3 m²/liter voor een droge laagdikte van 30 micrometer 
 
Praktisch 
Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel 
van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

Systemen Minimum 4 lagen Sigmavar Yacht

Ondergrond- 
condities

Houtsoorten klasse I en II, vochtgehalte max. 17%

Verwerkings- 
condities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. 
Relatieve vochtigheid maximaal 85%.
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De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.

Instructies voor 
gebruik

Borstel 
Verdunning: Sigma-verdunning 20-02 of white-spirit 
Hoeveelheid: eerste laag ca. 20 vol.% 
 tweede laag ca. 0 - 5 vol.% 
 volgende lagen geen verdunning 
 
In ieder geval minstens 4 lagen aanbrengen, waarbij inbegrepen driemaal vernissen met onverdunde lak. 
Afhankelijk van het verlangde resultaat kan een laksysteem uit meer dan 4 lagen bestaan. 
 
Poriënvuller 
Poriën kunnen eventueel worden gevuld door in de vernis te schuren. Het hout wordt met verdunde vernis 
voorgestreken, waarna direct in de natte vernis wordt geschuurd en vervolgens afgemest. 
 
Reiniging gereedschap 
Sigma-verdunning 20-02 of white-spirit

Veiligheids- 
maatregelen

Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b). 
Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.

Houdbaarheid In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.
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