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Jak osiągnąć profesjonalny efekt końcowy?
Przed malowaniem:
✔
powierzchnia drewna przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha, wolna od tłuszczu oraz kurzu
✔
prace malarskie należy prowadzić w zakresie temperatur od 5°C do 25°C oraz przy wilgotności poniżej 85%
✔
malowane elementy nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
✔
elementy przeznaczone do malowania nie powinny być mocno nagrzane przez promienie słoneczne
✔
maksymalna wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%
✔
poszarzałe drewno należy wyczyścić odpowiednim preparatem czyszczącym (zaleca się zastosowanie produktu
HOUTCLEANER marki Koopmans), który usunie również algi, mech oraz inne zabrudzenia
✔
przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać i sprawdzić kolor
✔
należy pamiętać, iż obowiązujący wzornik kolorów standard Koopmans ma charakter poglądowy z uwagi na
fakt, iż kolor jest silnie uzależniony od gatunku drewna, jego wilgotności, chłonności, gęstości ułożenia słojów
✔
narzędzia do aplikacji należy uzależnić od rodzaju zastosowanego produktu (produkt wodorozcieńczalny narzędzia z materiałów syntetycznych, produkt rozpuszczalnikowy - narzędzia z materiałów naturalnych lub
mieszanych)
✔
zaleca się używanie narzędzi marki Koopmans
✔
należy stosować się do wskazówek zawartych w karcie technicznej produktu dotyczących m.in. sposobu
aplikacji,
Podczas malowania:
✔
każde opakowanie produktu na początku i w trakcie malowania należy dokładnie wymieszać
✔
olej należy nanosić półsuchym pędzlem wcierając produkt w drewno (NIE ZOSTAWIAĆ NADMIARU
PRODUKTU)
✔
w trakcie malowania tarasów: należy po około 20 minutach usunąć nadmiar produktu za pomocą szmatki lub
suchego pędzla
✔
deski należy malować zawsze pojedynczo wzdłuż słojów drewna
✔
zaleca się nakładanie dwóch warstw produktu na drewno miękkie, natomiast przy drewnie egzotycznym (duża
gęstość drewna) wystarczy jedna warstwa
✔
podczas malowania zaleca się zabezpieczenie czoła drewna dodatkowym produktem z linii Koopmans –
produktem Hydrant Yachtlak
Po malowaniu:
✔
zalecany czas schnięcia produktu zależy od jego nośnika (produkty akrylowe – 3 godziny, produkty
rozpuszczalnikowe – 24 godziny)
✔
czas utwardzania się produktu do pełnej twardości może potrwać do 30 dni
✔
produkt pozostały w opakowaniu należy szczelnie zamknąć, tak aby nie miał kontaktu z powietrzem; w
przeciwnym razie produkt może stracić swoje właściwości
Wskazówki użycia twardego oleju Yagoile Parkiet na wewnętrznych podłogach drewnianych:
✔
powierzchnia drewna przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha, wolna od tłuszczu oraz kurzu
✔
zaleca się szczotkowanie drewna przed nałożeniem pierwszej warstwy – proces ten wydobędzie głębię drewna
oraz podkreśli jego wyjątkowe usłojenie
✔
celem uzyskania wersji koloryzowanej na powierzchni należy nałożyć w pierwszej kolejności wersję
kolorystyczną produktu Yagolie Parkiet a następnie jego wersję naturalną (bezbarwną), która to będzie nas
informowała o konieczności wykonania renowacji
✔
pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw należy odczekać 24 godziny
✔
zaleca się nałożenie wosku ochronnego jako trzeciej warstwy, który dodatkowo utwardzi powierzchnię
✔
olej Yagolie Parkiet można łączyć z lakierami marki Koopmans (akrylowymi i alkidowymi)
✔
całkowite utwardzanie produktu/-ów trwa od 7 do 14 dni (w zależności od gatunku drewna), w tym czasie
zaleca się ostrożność w użytkowaniu
✔
należy stosować się do wskazówek zawartych w karcie technicznej produktu dotyczących m.in. sposobu
aplikacji, pielęgnacji oraz renowacji; w razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź
przedstawicielem marki Koopmans.
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