
PRODUKTBESKRIVNING

UV Wax Sealer är en vaxförsegling med extremt bra hållbarhet och djup glans. Ett härdande vax utan slipmedel med friktionsnedsättande tillsatser. Ger en hård 

glatt yta med utmärkt skydd mot smuts, olja mm.

* Används tillsammans med Premium UV Polish för extra långvarigt skydd

* Tunn hård yta med suveränt UV skydd.

* Kan sitta på ytan en stund innan den poleras

* Maskinpolerbar.

* Ger ett långvarit, högblankt, hårt skydd.

* Går att använda i direkt solljus.

* Ger en smutsavvisande yta som är lätt att tvätta.

* Även lämplig för bil, husvagn och trädgårdsmöbler

PRODUKTINFORMATION

Kulör YMB839

Densitet 0.76

Volymtorrhalt 5%

Normal lagringstid 2 år

VOC 729 g/L

Burkstorlek 500 ml

TORK-OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

Torktider

 

Övermålning

Substratets temperatur

  5°C (41°F) 10°C (50°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F) 

Övermålad med Min Max Min Max Min Max Min Max 

 

BRUKSANVISNING

Förbehandling Rengör ytan med Super Cleaner och färskvatten. Låt torka. För bästa resultat poleras först ytan med Marine Polish.

Metod Påför ett tunt lager av UV Wax Sealer med en ren och torr trasa. Låt torka. Polera upp en blank yta med en polerduk eller 

använd polermaskin. Byt trasor regelbundet.

Tips Blanda - Omskakas före användning.

Viktig information Produktens temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. 

Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. 

Substratets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.

Kompabilitet/Substrat Lämplig på gelcoat och målade ytor.

Applicerings metoder Trasa eller maskin.

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring ALLMÄNN INFORMATION:

Undvik kontakt med luft och extremt höga temperaturer. För att lagringstiden ska hållas bör produkten förvaras i en väl 

försluten förpackning vid temperaturer mellan 5-35°C. Undvik direkt kontakt med solljus. 

TRANSPORTINFORMATION:

UV Wax Sealer bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.

Säkerhet ALLMÄNNT:

Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.

DESTRUKTION:

Kassera inte burkar och häll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda 

UV Wax Sealer
Båtvård
Vaxning
 

 

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

        , International, AkzoNobel logo och andra nämnda produkter är registrerade varumärken av AkzoNobel. © AkzoNobel 2013.

Ref:10174   UV Wax Sealer    Utgivningsdatum2013-10-11



innan den kasseras.

Rester utav UV Wax Sealer kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav 

rester måste ske på av kommunen angiven plats.

VIKTIG INFORMATION Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens 

lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som 

åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad 

uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och 

utveckling.
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