Veneenmaalausopas
Suomalainen Painos

international-yachtpaint.com

Veneenmaalausopas
Olemme yli sadan vuoden ajan kehittäneet alan innovatiivisimpia
maalausratkaisuja kaikentyyppisten veneiden suojaamiseksi, kaunistamiseksi
ja suorituskyvyn parantamiseksi.
Veneilitpä tai purjehditpa missä maailman vesistössä tahansa, voit aina
hankkia International Paintin suorituskykyisiä pintakäsittelyaineita, joiden
takeena on huolelliseen tutkimukseen perustuva tieto ja tuki.
Olimmepa sitten laboratoriossa kehittämässä uusia tuotteita tai merellä
testaamassa tuotteitamme, olemme omassa elementissämme. Meille
on elintärkeää saada tuotteet toimimaan ja tuntea ihmisten ja vesistöjen
hiuksenhienot erot kaikkialla maailmassa. Kaikkialla missä on veneitä,
olemme asian ytimessä, solmimassa yhteyksiä, ratkaisemassa ongelmia,
jakamassa tietoa…
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Kysy eksperteiltä
Oletpa sitten aloittelija tai kokenut venemaalari, niin tarvittaessa autamme
mielellämme. Näin tavoitat meidät:

international-yachtpaint.com

Tuotetiedote

+358 (0)10 2740 300/
Maritim

Käyttöturvatiedotteita

maritim@maritim.fi

Etiketit

Www.international-yachtpain.comsivuiltamme löydät hyödyllistä tietoa
mm. tuotteista, maalaustekniikoista
ja uutuuksista sekä lähimmistä
jälleenmyyntipaikoista. Tarvittaessa voit
ottaa yhteyttä myös maahantuojaan,
Oy Maritim Ab:hen josta saat vinkkejä ja
ohjeita eri maalausprojekteihin.

kanssa työskennellään oikealla ja
turvallisella tavalla. Käyttöturvatiedote
antaa tietoa myös tuotteen fyysisistä
ominaisuuksista, myrkyllisyydestä,
varastoinnista ja jätteenkäsittelystä.
Vaaratilanteessa vuodon tai roiskeiden
ilmaantuessa, saat toimintaohjeita
suojautumiseen ja ensiapuun.

Kaikille tuotteillemme löytyy tuoteseloste
(MDS), jossa on kuvaus mm. tuotteesta,
sen käytöstä, kuivumisajoista,
varastoinnista jne.

Käyttöturvatiedotteet ovat ladattavissa
www.international-yachtpaint.comsivuiltamme.

Lain mukaan meillä on vastuu
ylläpitää käyttöturvatiedotteita (MSDS)
jokaisesta myymästämme tuotteesta.
Käyttöturvatiedotteesta käy ilmi, kuinka
tuotteita käsitellään ja kuinka niiden

Lue purkin etiketti huolellisesti ennen
työn aloittamista, sillä siitä selviää
kuinka työskennellä turvallisesti ja miten
suojautua. Näin saavutat parhaimman
lopputuloksen. Sivulla 5 löytyy
merkitykset eri symboleille.

Kysy lisää tuotteistamme, me vastaamme!
International ja ympäristö: tuotteemme ja ohjeemme auttavat vähentämään veneesi ympäristön jalanjälkeä.
Soita meille tai tutustu kotisivuihimme international-yachtpaint.com.
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Ennen kuin aloitat

Veneenmaalausopas

Terveys ja käyttöturva
Laki edellyttää, että tuotteista on laadittava
käyttöturvatiedote. Ohessa selvennetään
symbolien merkitystä ja neuvotaan, kuinka
tuotteilla työskennellään turvallisesti.

Vältä maalin joutumista iholle
Maali voi aiheuttaa ärsytystä, mikäli sitä
joutuu iholle. On tärkeää käyttää aina
suojakäsineitä ja esim. suojahaalaria,
joka peittää sekä käsivarret että jalat.
Sormukset ja kello on poistettava, koska
maalia voi tarttua niiden alapinnalle, mikä
voi aiheuttaa ihoärsytystä. Maali, joka on
tarttunut ihoon, pestään pois saippualla
haalean, juoksevan veden alla. Voitele
tämän jälkeen iho voiteella, joka ei saa
sisältää öljyä, sillä se edistää maalin
imeytymistä ihoon. Älä koskaan käytä
ohenninta ihon puhdistukseen.

Lue etiketti aina ennen työn
aloittamista. Symbolit antavat tietoa
mahdollisista riskeistä ja asianmukaisista
suojavarusteista.

Oma terveytesi
Vältä ruuan ja juoman nauttimista tiloissa,
joissa maalia säilytetään tai käytetään.
Mikäli maalia joutuu suuhun, ota yhteyttä
heti lääkäriin. Pidä itsesi rauhallisena. Vältä
oksentamista.
Käytä suojavarusteita
Liuotinainehöyryjen tai muun myrkyllisen
pölyn hengittämistä voidaan vähentää
tehokkaalla tuuletuksella ja suodatuksella.
Tarvittaessa – ja varsinkin mikäli
etiketissä näin suositellaan – käytä
hengityssuojainta. Eliönestomaalien
lämmittäminen vapauttaa myrkyllisiä
kaasuja. Märkähio aina, koska kuivahionta
vapauttaa haitallisia pölyjä, jotka ovat
vaarallisia hengitettynä. Huonosti
tuuletetussa tilassa tulee käyttää
raitisilmasuodatinta.

Liuotinhöyryt ovat ilmaa raskaampia ja
painavat raittiin ilman ylöspäin. Haitallisten
pölyjen hengittäminen voi aiheuttaa
huimausta ja pahoinvointia tai jopa
pyörtymistä. Lue ohje aina huolella ja
käytä suositeltuja suojavarusteita.
Älä hengitä ruiskutussumua. Lue etiketti
huolella ja varmista, että käytät vaadittavia
suojavarusteita. Myös raitisilmasuodatin
huolehtii raittiin ilman saannista.
Vältä roiskeiden saamista silmiin
Silmät tulee suojata maalausvaiheen
aikana varsinkin, jos on riski saada
roiskeita kasvoihin. Suosittelemme
suojalasien käyttöä. Mikäli roiskeita
joutuu silmiin, on tärkeää huuhdella niitä
juoksevan veden alla 15 min. ajan. Ota
heti yhteys lääkäriin.

		 Palo- ja räjähdysvaara
Useimmat maalit sisältävät orgaanisia liuottimia,
joiden haihtuminen alkaa heti, kun purkki
avataan. Monta vaaratilannetta ehkäistään,
mikäli toimit seuraavalla tavalla:

Tuotteen merkintä
Tuotteemme etiketit on merkitty
seuraavilla vaarasymboleilla. Lue etiketit
aina huolellisesti ennen työn aloittamista.
Syövyttävä
	Ihon syöpyminen, vakavat silmävauriot.
Nieltynä palovammat suuhun, nieluun ja
vatsaan. Hengitettynä hengityselimien
syöpyminen.
Erittäin helposti syttyvä
	Kipinä tai savuke voi aiheuttaa
tulipalon. Kemikaalit voivat syttyä tai
räjähtää; maali tai ohenne purkissa,
liuotinhöyryt ilmassa.
Haitallinen/ärsyttävä
	Iho- ja silmä-ärsytys, allergiset
ihoreaktiot, hengitysteiden ärsytys,
välitön myrkyllisyys. Tarkempi seloste
etiketissä.
Ympäristölle vaarallinen
	
Myrkyllinen vesieliöille ja pitkäaikaisia
haittavaikutuksia vesiympäristössä.

■

Vältä avoliekkiä alueella, jossa maalia
käytetään tai säilytetään

■

Älä koskaan tupakoi maalattaessa

■

S äilytä maali hyvin tuuletetussa ja kuivassa
tilassa kaukana lämpölähteestä ja suorasta
auringonvalosta

”Kuinka työskennellä
turvallisesti?”

■

Sulje purkki huolellisesti käytön jälkeen

■

V ältä kipinöitä metallista sekä sähkölaitteista,
jotka kytketään päälle/pois tai niiden
virheasennuksia

■

 ävitä rievut, paperit ja muut maaliin tai
H
liuottimiin upotetut materiaalit tiukasti
suljetuissa säiliöissä (voivat olla itsesyttyviä).

Tämä esite on tarkoitettu
yleisohjeeksi. Viimeisimmät
päivitetyt ohjeet turvalliseen
työskentelyyn löydät
www-sivuiltamme otsikon
“Ennen kuin aloitat” -alta.
Tarvittaessa voit ottaa myös
yhteyden maahantuojaan,
Oy Maritim Ab,
+358 (0)10 2740 300,
maritim@maritim.fi.

Lisää suojavarusteiden käytöstä international-yachtpaint.com
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Maahantuoja: Oy Maritim Ab, +358 (0)10 2740 300, ma–pe klo 09.00–16.00.

Lisätietoa löydät kotisivuiltamme – international-yachtpaint.com
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Pikaohjeet

Veneenmaalausopas

Eliönestomaalit

Kovien eliönestomaalien poisto

Opas sopivan eliönestomaalin
valintaan.

Suosittelemme vanhan, huonokuntoisen
eliönestomaalin poistamista kokonaan ennen
uudelleenmaalaamista. Interstrip on suunniteltu
poistamaan eliönestomaalit kaikilta pohjilta,
ja sitä voidaan käyttää turvallisesti lasikuidulla
geelipintaa vaurioittamatta.

Ominaisuuksia

■

Kova

Järvivedelle

Järvivedelle

Trilux Hard Antifouling

Antifouling Sealer

Trilux Hard Eco

	Kova, kuparipitoinen
eliönestomaali pohjakasvillisuutta
ja näkkejä vastaan

■

	Kiillotettavissa

■

	Soveltuu kaikille materiaaleille;
myös alumiinille

■

	Soveltuu hidas- ja
nopeakulkuisille veneille, sekä
vetolaitteille ja potkureille

Ohennin/puhdistusaine

■

	Toimii eristekerroksena ja
myrkyttömänä pohjamaalina

■

	Kuparin liukenemista estävä biosiditon
pohjamaalisuoja

■

	Suunniteltu kaikkiin venetyyppeihin
sekä vesille, jossa kupari- ja
biosidipohjaiset maalit eivät käy

No. 3

No. 3

■

	Erinomaiset levitysominaisuudet

■

	Kestää hankausta sekä
puhdistusaineita

■

	Antaa kovan pinnan, joka voidaan
pestä ja hangata. Pinta voidaan
joutua pesemään säännöllisesti
kauden aikana levien estämiseksi

No. 7

Interstrip
Ominaisuuksia

Levityskerrosten määrä

10.6

7.5

9.0

2-3

2-3

2-3

✓

✓

✓

	Maalinpoistoaine eliönestomaaleille sekä
muille 1-komponenttisille maaleille ja
lakoille

■

	Ei vahingoita 2-komponenttista
pohjamaalia eikä gelcoatia

	Soveltuvat
materiaalit
	Soveltuu vesirajan
yläpuolelle

✓

	Soveltuu vesirajan
alapuolelle

✓

	
Riittoisuus (m2/l.)
	Riittoisuus
(m2/l.)
		

■

Vaihteleva

Työkalut

	Soveltuvat materiaalit
(Pohjat on esikäsiteltävä
asianmukaisesti)

	Soveltuvuus
nopeisiin veneisiin
Työkalut
	Sopivuus vaikeisiin
olosuhteisiin
VOIDAAN KIILLOTTAA ERITTÄIN SILEÄKSI.

KÄYTÄ TUOTTEITA TURVALLISESTI – LUE ETIKETTI JA TUOTETIEDOT ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA.
PUU

GELCOAT

SIVELLIN
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TELA

TERÄS

AEROSOLI

ALUMIINI

TYYDYTTÄVÄ

PRONSSI

HYVÄ

Maahantuoja: Oy Maritim Ab, +358 (0)10 2740 300, ma–pe klo 09.00–16.00.

RUOSTUMATON
TERÄS

LYIIY

ERITTÄIN HYVÄ

Käytä tuotteita turvallisesti: lue etiketti ja tuotetiedot ennen työn aloittamista.
Lisätietoa löydät kotisivuiltamme – international-yachtpaint.com
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Pikaohjeet

Veneenmaalausopas

Pintamaalit
Opas sopivan pintamaalin valintaan.

Perfection
Ominaisuuksia

	2-komponenttinen korkeakiiltoinen
pintamaali
■	Kemiallinen kovettuminen
aikaansaa erittäin kovan ja
kulutusta kestävän pinnan
■	Ainutlaatuinen UV-suoja aikaansaa
erittäin pitkäkestoisen ja värinsä
pitävän pinnan
■	Antaa ammattimaisen tuloksen,
helppo levittää; myös siveltimellä
■

Ohennin

Toplac®
■

	1-komponenttinen pintamaali
pitkäkestoisella kiillolla

■

	1-komponenttinen
polyuretaanikansimaali

■

	Puolta pidempi kesto verrattuna
tavalliseen pintamaaliin

■

■

	Lisä-UV-suoja antaa paremman
keston auringon hajottavalle
vaikutukselle

■

	Hyvä kiillon- ja värinkestävyys

■

	Helppo levittää, ainutlaatuinen
tasoittuvuus

No. 9

		
	
Teoreettinen riittoisuus m2/l.
Levityskerrosten määrä

Interdeck®

No. 1

Danboline
■

	Mineraalilisäaineet aikaansaavat
kulutusta kestävän ja
liukastumista estävän pinnan

	Kestävä pintamaali veneen
pilssin, turkkilevyjen ja laipioiden
maalaamiseen

■

	Sopii myös muoville ja teräkselle
sopivan esikäsittelyn jälkeen

■

	Sopii useimmille materiaaleille

■

■

	Elastinen ja heijastamaton

	Suojaa kulumiselta sekä öljy- ja
polttoaineroiskeilta

■

	Levitys siveltimellä tai telalla

■

	Helppo puhdistaa ja huoltaa

■

	Kestää vettä, öljyä ja polttoaineita

■

	Riittoisa peittokyky

No. 1

No. 1

11.9

12.0

10.8

11.0

2-3

2-3

1-2

1-2

	Soveltuvat materiaalit

Mikä on himmennysaine?
Himmennysainetta voidaan
sekoittaa Internationalin
pintamaaleihin sekä lakkoihin.
Riippuen himmennysaineen
määrästä kiiltoa voidaan säätää
puolihimmeästä himmeään.
Halkanix vähentää
liukkautta.
Halkanix on hienorakeinen,
synteettinen materiaali,
jota voidaan sekoittaa sekä
pintamaaleihin että lakkoihin mikäli
halutaan liukkautta estävä pinta.
Ainetta voidaan myös levittää
märälle maalikalvolle. Riippuen
lisäaineen määrästä, voidaan
vaikutusta säädellä.
Lisätietoa himmennysaineesta
tai Halkanixista löydät tuotteen
etiketistä tai tuoteselosteesta
osoitteesta
international-yachtpaint.com

(Pohjat on esikäsiteltävä asianmukaisesti)

Suositeltu pohjamaali

Perfection
Undercoat

Pre-Kote

–

–

Lisäaineet

Työkalut

Non-Slip
Additive

Non-Slip
Additive

–

Non-Slip
Additive

Liukastumaton pinta, lisää:

GELCOAT
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PUU

TERÄS

ALUMIINI

SIVELLIN

Maahantuoja: Oy Maritim Ab, +358 (0)10 2740 300, ma–pe klo 09.00–16.00.

TELA
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Pikaohjeet

Veneenmaalausopas

Primerit

Pohjamaalit

Opas sopivan primerin valintaan.

Opas sopivan primerin valintaan.

Yacht Primer
Ominaisuuksia

■

Interprotect®

Primocon®

1-komponenttinen pohjamaali
vesirajan yläpuolelle

1-komponenttinen pohjamaali
puulle, teräkselle ja alumiinille
vesirajan alapuolelle

■

■

Nopeasti kuivuva, hyvä tartunta

■

P uulle, teräkselle ja alumiinille
vesilinjan yläpuolelle

■

	Nopeasti kuivuva

■

 uosteenestoprimeri metallille tai
R
puulle

■

■

■

■

	Myös eristekerrokseksi
eliönestomaalia vaihdettaessa

■

2 -komponenttinen
epoksipohjamaali teräkselle,
kevytmetallille ja vanerille
Helppolevitteinen, nopeasti
kuivuva, ei vaadi hiontaa
kerrosten välissä

Gelshield® 200
■

	Nopeasti kuivuva,

Gelshield® Plus
■

helppolevitteinen
2-komponenttinen
epoksipohjamaali gelcoatille
■

	Suojaa muoviruttoa vastaan

Erinomainen ruosteenestoominaisuus

■

	Voidaan maalata yli +5°C

Tartuntaprimer aikaisemmin
maalatun epoksiprimerin ja
kovan eliönestomaalin väliin

■

5 kerroksella (250 µm)
lämpötilassa

	Paksukalvoinen,

Propeller Primer®
■

L uokkansa paras
maali Internationalin
antifoulingmaalin kanssa

■

K iinnittyy erinomaisesti
useisiin vedenalaisiin
metalleihin

■

Helppo levittää siveltimellä

liuotinvapaa epoksimaali
■

	Kaksi eri sävyä
helpottamaan eri kerrosten
maalaamista

■

	Ei sisällä liuotteita, jotka
voivat valua laminaattiin
aiheuttaen kuplimista

Perfection Undercoat
Ominaisuuksia

Tartuntaprimerinä
karhennetun kannen
maalauksessa

Yleisesti käytetty
Vesirajan yläpuolelle,
1-komponenttisten maalien alle

Yleisesti käytetty

Ei saa käyttää
2-komponenntisten tuotteiden alla

Ohennin

Vesirajan alapuolelle, pohja- tai
väliprimerina tuntemattomien
maalikerrosten väliin

No. 1

Teoreettinen riittoisuus m2/l.
		
Levityskerrosten määrä

Kun vaaditaan erinomainen
korroosiosuoja

Osmoosin kuplimista estävä,
lasikuiturungolle ja pilssiin

Muoviruttoisen rungon
käsittelyyn

Ei saa maalata
1-komponenttisten
tuotteiden päälle

No. 3

No. 7

No. 7

Älä ohenna

12.0

7.4

8.1

8.1

6.0

9.0

4

1-5

1-5

5-6

4

2

Ohennin

	Teoreettinen riittoisuus m2/l.
Levityskerrosten määrä

	Hyvä peittokyky, antaa
pintamaalille myös
paremman tartunnan

	1-komponenttinen pohjamaali,
käytetään 1-komponenttisten
pintamaalien pohjusteena

■

	Hyvä peittokyky helpottaa
sävyä vaihdettaessa

■

	Helppo levittää, nopeasti
kuivuva, helppo hioa

■

	Helppo levittää, nopeasti
kuivuva, helppo hioa

■

	Puolikiiltävä

■

	Antaa pintamaalille hyvän
tartunnan

Perfection-pintamaalin alle

Pohjamaali Internationalin
1-komponenttisille
pintamaaleille
Ei saa ylimaalata
2-kompponenttisilla tuotteilla

No. 9

No. 1

11.8

12.0

1-2

1-2

(Pohjat on esikäsiteltävä
asianmukaisesti)

Työkalut

Työkalut

Soveltuu vesirajan yläpuolelle

✓

✗

✓

✓

✗

✗

	Soveltuu vesirajan
yläpuolelle

✓

✓

Soveltuu vesirajan alapuolelle

✗

✓

✓

✓

✓

✓

	Soveltuu vesirajan
alapuolelle

✗

✗

GELCOAT
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■

■

	Soveltuvat materiaalit

Gelcoat poistettava
ennen maalaamista

Soveltuvat materiaalit

	2-komponenttinen
polyuretaanipohjamaali

Ei saa maalata
1-komponenttisten
tuotteiden päälle

1-komponenttinen primeri, joka
on valmistettu käytettäväksi
etenkin vetolaitteissa,
perämoottoreissa, potkureissa
ja perävetolaitteissa.

Ei saa ohentaa

■

Pre-Kote

PUU

TERÄS

ALUMIINI

LYIIY

ZINC

RUOSTUMATON
TERÄS

Maahantuoja: Oy Maritim Ab, +358 (0)10 2740 300, ma–pe klo 09.00–16.00.

PRONSSI

SIVELLIN

TELA

Käytä tuotteita turvallisesti: lue etiketti ja tuotetiedot ennen työn aloittamista.
Lisätietoa löydät kotisivuiltamme – international-yachtpaint.com
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Maahantuoja: Oy Maritim Ab, +358 (0)10 2740 300, ma–pe klo 09.00–16.00.

Pikaohjeet

Veneenmaalausopas

Lakat

Woodskin® – antaa puun hengittää

Opas sopivan lakan valintaan.

Woodskin on joustava puuöljy/hybridilakka. Mikrohuokoisten
ominaisuuksien ansiosta Woodskin antaa puun hengittää.
Helppolevitteinen, eikä tarvitse ohentaa
tai hioa kerroksien välillä. Aine tunkeutuu
		 Edut ja hyödyt
syvälle puuhun minimoiden halkeilun
■ 	Mikrohuokoinen puuöljy/hybridilakka
ja hilseilyn. Jättää läpikuultavan ja
– Joustava puunliikkeitä myötäilevä lakka;
silkinkiiltävän pinnan. Sopii kaikille
mikrohuokoinen, vettähylkivät ominaisuudet estävät
homehtumista ja lahoamista
puulajeille‚ erityisesti rasvaisille puulajeille
■ Ohut koostumus, tunkeutuu syvälle puuhun ilman
kuten tiikille. Helppohoitoinen, kirkas.

Perfection Plus
Ominaisuuksia

erillistä ohentamist
– Erittäin helppo levittää siveltimellä tasaiseksi
ja kiiltäväksi

■

	2-komponenttipolyuretaanilakka
puulle, vanerille ja muoville ulkona

■

	Kemiallinen kovettuminen aikaansaa
kovan ja kulutusta kestävän pinnan

■

■ 	Ei

vaadi välihiontaa kerrosten välillä;
ei halkeile eikä hilseile
– Helppo esivalmistelu ja helppo huoltaa

Ominaisuuksia
■ Teoreettinen riittoisuus 9.0 m2
■ Vähintään kolme kerrosta
■ Soveltuu rasvaisille puulaaduille
Työkalut

■

■ 	Kevyt

pigmentointi ja läpikuultava koostumus
– Läpikuultava tiikkisävy vahvistaa puun hohtoa

■ 	Sisältää

HALS- ja UV-suotimia
– Hyvä UV-suoja koko kaudelle
* HALS (Hindered Amine Light Stabilisers)
valonstabilointiaineet lisäävät pinnoitteen kestävyyttä

UV-suoja

Ohennin

Schooner®
■

	Korkeakiiltoinen, kestää neljä kertaa
tavanomaista lakkaa pidempään

■

	Lakka, jolla saadaan ammattitason
lopputulos; hyvä levittyvyys myös
siveltimellä

■

■

	Helppo sekoittaa; sekoitussuhde 2:1

■

	Vaalea, ei kellastu, kestää
polttoaineita ja öljyä
No. 9

Compass®

	Korkealuokkainen
perinteinen öljypohjainen
lakka erinnomaisella
UV-suojalla
	Kullankeltainen
syvä kiilto
Itsesiliävä ja helposti
levitettävä

■

	Kirkas nopeasti kuivuva
1-komponenttinen
polyuretaanilakka

■

	Sisältää lisättyä UV-suojaa

■

	Hidastaa ikääntymistä ja
kestää kovaa kulutusta, öljyjä
ja mietoja kemikaleja

■

	Levitä 2 kerrosta/päivä, hio
vasta 2-3 kerroksen välillä

■

	Korostaa puun luonnollista
ulkonäköä

No. 1

Goldspar® Satin

Original

■

	Puolikiiltävä lakka
sisäkäyttöön

■

	Kirkas perinteinen vaalea
1-komponenttinen lakka

■

	Mietoja kemikaaleja ja
kuumaa vettä kestävä
pinta

■

	Joustava lakka hyvillä
levitysominaisuuksilla
säilyttää kiillon pitkään

■

	Kuivuu nopeasti

■

	Vaaleille puulajeille

■

	Sisä- ja ulkokäyttöön

No. 1

No. 1

No. 1

Miksi ohenninta tarvitaan?
No. 1 Erikoisohennin 1-komponenttisten pintamaalien ja lakkojen ohentamiseen.
No. 3	Käytetään pääsääntöisesti yhdessä eliönestomaalien sekä Primoconin kanssa,
myös ruiskutettaessa 1-komponenttisia tuotteita (eliönestomaaleja ei tulisi ohentaa).
No. 7	Erikoisohenne 2-komponenttisten epoksituotteiden ohentamiseen sekä puhdistamiseen.

Teoreettinen riittoisuus m2/l.
		

12.0

14.0

Levityskerrosten määrä
		
	
Vaihtelee käyttökohteen mukaan.

2-5

4-6

✓

✓

		

12.9

10.3

11.7

3-5

3

3

✓

✓

Lue etiketti/tuoteseloste.

	Sopii öljyisille puulajeille
(esim. tiikki, iroko)

No. 9	Erikois ohenne 2-komponenttisten polyuretaanituotteiden; Perfection, pohjamaalien, pintamaalien ja
lakkojen ohentamiseen. Ei ruiskuohennukseen. Myös Båtbetts ohentamiseen ja teakin puhdistamiseen.

✓

Työkalut

Kitti
Ominaisuuksia

■
■

Ainoastaan puulle
sisäkäyttöön

UV-suoja/kiillonkesto

Watertite
2-komponenttiepoksi, vesitiivis
Voidaan suorittaa 20 mm täyttöjä/kerros

Soveltuvat materiaalit (pohjustuksen jälkeen)
Soveltuu vedenpinnan ala- ja yläpuolelle

✓

Peittokyky (m2/l.)

1.0 (1 mm paksuudella)

GELCOAT

PUU

TERÄS

ALUMIINI

SIVELLIN

HYVÄ

➔

PARAS

Kun haluat liukastumattoman pinnan, lisää Halkanixia valittuun lakkaan.

LYIIY

Lisätietoa löydät kotisivuiltamme – international-yachtpaint.com

TELA
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Maahantuoja: Oy Maritim Ab, +358 (0)10 2740 300, ma–pe klo 09.00–16.00.
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Veneenmaalausopas

Veneenhoito
Internationalin veneenhoitosarja helppoon puhdistamiseen, kiillottamiseen ja ylläpitoon.

Puhdistus

Suojaus

Super Cleaner

Polish and Wax

■	
Erittäin

■

vahva ja riittoisa
puhdistusaine, joka liuottaa vahan,
lian, öljyn ja rasvan
■	
Voidaan käyttää yleispuhdistukseen
laimennettuna tai laimentamattomana
pinttyneiden tahrojen ja vahan sekä
muotinirrotusaineiden puhdistamiseen
■	
Soveltuu useimmille pinnoille

Stain Remover
■	
Syvävaikutteinen

reaktiivinen
geeli, joka poistaa pakoputken
ympärillä olevan lian ja ruostetahrat,
kellastumat, hapettumat ja
hankausjäljet gelcoat-pinnoista
nopeasti ja tehokkaasti ilman tarvetta
pintojen hankaamiseen
■	
Soveltuu gelcoat-, metalli- ja
maalatuille pinnoille

Y hdistetty kiillotusaine ja vaha
gelcoat- ja maalatuille pinnoille,
sekä metallille
■	Helppokäyttöinen ratkaisu
puhdistukseen, kiillotukseen ja
vahaukseen

FORMULA

Marine Wax
■	
Marine

Wax muodostaa kirkkaan,
kovan ja likaa hylkivän pinnan
gelcoat- ja maalatuille pinnoille
■	
Muodostaa pitkäkestoisen suojan
meriympäristön vaikutuksia vastaan

Tulevaisuutemme määräytyy sen mukaan, kuinka kuluttamalla nykyistä vähemmän teemme
enemmän. Lisää innovaatioita – vähemmän perinteisiä ratkaisuja; enemmän uusiutuvaa
energiaa ja materiaaleja – vähemmän fossiilisia; enemmän arvoihin keskittyviä – vähemmän
introvertista ajattelua. Sitoutumalla kestävään kehitykseen pystymme palvelemaan
asiakkaitamme entistä paremmin.
Ratkaisun tarjoaa Planet Possible.
Sitoudumme tekemään enemmän kuluttamalla vähemmän.
Planet Possible on kansainvälinen tavaramerkki, joka on tunnettu pitkästä historiastaan
ympäristönhoidossa. Tavaramerkkimme on osoitus kunnioituksesta ympäristöä kohtaan,
koska uskomme, että planeetan hyvinvointi on olennaisen tärkeää ihmiselämän ja kestävän
kehityksen kannalta.

Teak Oil
■	
Suojaa

■

tiikkipintoja ja korostaa niiden
luonnollista kauneutta
Perinteinen skandinaavinen yhdiste
takaa ylivertaisen pitkän suojan
meriympäristön rasituksia vastaan

Kunnostus
Liquid Rubbing
■	
Poistaa

pienet naarmut ja hapettumat
■	Helppo levittää käsin tai
kiillotuskoneella

Marine Polish
■	
Korkealuokkainen

kiillotus- ja
suojavaha antaa erinomaisen suojan
meriympäristön vaikutuksia vastaan
■	
Tasainen ja erittäin kiiltävä
vahapinta, joka suojaa suolavedeltä,
auringonvalolta ja öljyltä

Teak Restorer
■	
Puhdistaa

tiikin ja muut jalopuut
alkuperäisen sävyisiksi
■	Ei haalista eikä vahingoita pintoja

16

ALL

IN-ONE

Kuluttamalla vähemmän
saamme aikaiseksi enemmän

Maahantuoja: Oy Maritim Ab, +358 (0)10 2740 300, ma–pe klo 09.00–16.00.

Ympäristön
kannalta
kestävä
liiketoiminta

Resurssitehokkuus

Teemme yhteistyötä asiakkaiden
ja toimittajien kanssa
kehittääksemme alan johtavia
ratkaisuja, jotka luovat lisäarvoja
aiempaa pienemmillä resursseilla

Lisäämme resurssitehokkuutta
arvoketjumme jokaisessa
vaiheessa, mikä sisältää
uusiutuvien materiaalien
käytön, ekologisen jalanjäljen
pienentämisen ja tavoitteemme
luoda lisäarvoja entistä
pienemmillä resursseilla

20%

25-30%

liikevaihdosta vuoteen 2020
mennessä koostuu asiakkaille
tarjotuista tuotteista, jotka ovat
kestävämpiä kuin kilpailijoidemme
tuotteet

tehokkaampi resurssien ja energian
käyttö arvoketjun jokaisessa
vaiheessa vuoteen 2020 mennessä
(hiilijalanjäljen pienentymisellä
mitattuna)

Ammattitaitoinen
ja sitoutunut
henkilökunta
Koulutamme toimittajien,
asiakkaiden ja kumppanuuksien
muodostamisen kanssa
työskentelevää henkilöstöämme
luomaan lisäarvoja pienemmillä
resursseilla

> neljä viidestä
Työntekijöiden sitoutuminen
Gallup Q12 -mittauksen mukaan.

REI
(Resource Efficiency Index =
resurssitehokkuusindeksi)
Uusi tapa mitata arvojen
luomistehokkuutta, mikä ilmaistaan
myyntikatteen ja hiilijalanjäljen
jakolaskun osamääränä

Lisätietoa löydät kotisivuiltamme – international-yachtpaint.com
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“Vieraile kotisivuillamme saadaksesi
enemmän asiantuntia neuvoa.”
Uusin Tuotetieto & Värikartta opas on suunniteltu sinulle, helpottaakseen oikean tuotteen valinnassa.
Mikäli haluat enemmän tietoa tuotteistamme, käsittely ohjelmasta, esi käsittelystä tai yleisesti asiantuntia
neuvoa maalauksesta tai kunnossapidosta, tutustu silloin kotisuvuihimme. Hae ”Tee-näin” ohje helpolla
”askel-akeleelta ohjeella ja niksi & ohje, niin saat helpomalla ammattimaisen lopputuloksen, joka kerta!

Vastaukset ovat vain yhden painalluksen päässä international-yachtpaint.com

Maahantuoja: Oy Maritim Ab
Veneentekijäntie 1, FIN-00210 Helsinki
+358 (0)10 2740 300
maritim@maritim.fi
Tämän oppaan sisältö perustuu Internationalin käytännön ja teorian kokemuksiin. Tiedot on koottu voidaksemme auttaa työssänne. Kaikki
tuotteet ovat puolivalmisteita ja lopullinen tulos saavutetaan tuotetta käytettäessä. Virheellinen tulkinta tai käyttö ei ole vastuullamme.
Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta. Lisäinformaatiota löydät etiketeistä ja tuotetiedoitteista. Painettu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa käyttäen kasvisöljy- ja hartsipohjaista painoväriä. Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa
AkzoNobel Group-yritykset.
© AkzoNobel 2020

Pintamaalit
Perfection

Toplac®

Ylivoimainen kiilto, 2-komponenttinen
polyuretaani-pintamaali

Korkealuokkainen, korkeakiiltoinen,
1-komponenttinen kestävä pintamaali

Snow White
B000 c

Mediterranean White
A184 c

Off White
A192 c

Snow White
001 l B000

Mediterranean White
545 l A184

Ivory
812 l A187

Platinum
151 l A151

Platinum
A183 c

Cream
S070 c

Rochelle Red
S299 c

Atlantic Grey
289
F684

Yellow
101

S101

Rescue Orange
265
A265

Fire Red
504
A504

Mauritius Blue
F991 c

Royal Blue
A216 c

Jet Black
Y999 c

Rochelle Red
011
S299

Rustic Red
501
Z501

Norfolk Green
241
A241

Bondi Blue
016

Lauderdale Blue
936

Danube Blue
104

Oxford Blue
105
B993

Mauritius Blue
018
F991

Chili Red
E294 c

Suositeltu pohjamaali
2-komponenttipintamaalille
c VALKOINEN PERFECTION UNDERCOAT

Jet Black
051
Y999

Suositeltu pohjamaali
1-komponenttisille pintamaaleille
l VALKOINEN PRE-KOTE

50:50 SEKOITUS PRE-KOTEA JA PINTAMAALIA

Interdeck®

Danboline

Liukastumista estävä
polyuretaani-kansimaali

Kovaa kulutusta kestävä maali
pilsseihin, lokeroihin, sisäpohjiin

Valkoinen
001

Harmaa
289

Kerma
027

Harmaa
100

Valkoinen
001

Painoteknisistä syistä värisävyt voivat poiketa alkuperäisistä.
Tuotteet tässä esitteessä ovat AkzoNobelin lisensoimia tavaramerkkejä. © AkzoNobel 2020.

Maahantuoja: Oy Maritim Ab, +358 (0)10 2740 300, ma–pe klo 09.00–16.00.

Eliönestomaalit
Trilux Hard Antifouling

Antifouling Sealer

K

E

Kaikille pintamateriaaleille – myös alumiinille

Biosiditon maali, joka estää kuparin liukenemista

Musta

Musta

Tummansininen

Valkoinen

Trilux Hard Eco

Tummansininen

K

Kova, sileäpintainen 2-komponenttinen
biosiditon eliönestomaali

Musta

Tummansininen

I

ITSEKIILLOTTUVA

K

KOVA

Valkoinen

E

ERITYINEN

ENNEN VESILLELASKUA

Vanha eliönestomaali

Eliönestomaalien
yhteensopivuus

VESILLELASKUN JÄLKEEN

Painoteknisistä syistä värisävyt voivat poiketa alkuperäisistä.
Käytä tuotteita turvallisesti – lue etiketti ja tuotetiedot ennen työn aloittamista.

Valittu eliönestomaali
Trilux Hard
Antifouling

Antifouling Sealer

Trilux Hard Eco

Micron®
Cruiser®

l

l

l

Cruiser® Eco
Fabi Eco

l

l

l

Trilux
Interspeed

l

l

l

Tuntematon eliönestomaali

l

l

l

Vanha eliönestomaali huonossa kunnossa

l

l

l

Märkähio pohja kevyesti, pese

● makealla vedellä ja anna kuivua

Poista eliönestomaali kokonaan

● käyttämällä Interstrippiä

Maahantuoja: Oy Maritim Ab, +358 (0)10 2740 300, ma–pe klo 09.00–16.00.

Levitä Primocon–eristekerros ennen

● kuin sivelet valitsemaasi eliönestomaalia

