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1000 ml 
+ 500 ml 

+ 500-700 ml 
 

2 + 1 +1 
 

Ford 4  
 
 

14-16” 

Ø 1,2-1,3 mm 
3,5-4 Atm 

HVLP: 
2-2,5 Atm 

Aantal lagen: 2-3 

30’ bij 20°C 40-60 µ 24u bij 20°C 

 

 

Omschrijving 
 

2K HS hoog glans aflak, eenvoudig te polijsten uitermate geschikt voor de Jacht bouw. Geformuleerd met gemodificeerde acryl  
bindmiddelen. Geven het hoogste niveau van weersbestendigheid en zorgen voor een eenvoudige verwerking. Zijn uitstekend 
vloei eigenschappen maken het uitermate geschikt voor het lakken van grote oppervlakte in  jacht en super jachten industrie. 

 

Kleur 
 

Verkrijgbaar in de standaard kleur range van Yachting Kleur Master Pastello en Yachting effen kleur selectie Pastello. 
Sommige kleuren hebben een voorkleur nogig voor een optoimale kleur en dekkracht Voor verdere details zie de 
prijslijst 

  

Karakteristieken  
 

· Uitstekende diepen glans niveau  

· Uitstekende bestendigheid tegen het mariene milieu en zon licht (bevat UV Absorber) 

· Eenvoudig te polijsten  

· Hoge dekkracht  

· Laag verbruik 

 

Ondergrond voorbehandeling  
 
Stoppani epoxy primers 
Droog schuren met P 280-320  
Stoppani polyurethane undercoats 
Droog schuren met P 280-320  

 
Verwerking  
 

Met traditioneel,  HLVP spuitpistool of airmix 
Verwerkingscondities: 
- Relatieve vochtigheid < 80% 
- Temperatuur >10 °C <35°C 
- oppervlakte temperatuur 5° > dauw punt 

 

Mixing ratio 
   

ISM1 ISOFAN MARINE HP PREMIUM (SM00100 Of kleuren van SM00190) 
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Wit en pastel tinten  volume   gewicht 
ISM1 ISOFAN MARINE HP PREMIUM (gemengde kleuren) ............... A 1000 ml 1000 g 
 
SM00620 ISOFAN MARINE STANDARD HARDENER 
SM00625 ISOFAN MARINE SPEEDY HARDENER ............................ B 500 ml 400 g 
 
SM00780 ISOFAN MARINE SLOW THINNER 
SM00700 ISOFAN MARINE STANDARD THINNER 
SM00715 ISOFAN MARINE FAST THINNER ...................................... C 500-700 ml 300-500 g 

 
Kleuren andere dan pastel tinten  volume   gewicht 
ISM1 ISOFAN MARINE HP PREMIUM (gemende kleuren) ................. A 1000 ml 1000 g 
 
SM00620 ISOFAN MARINE STANDARD HARDENER 
SM00625 ISOFAN MARINE SPEEDY HARDENER ............................ B 500 ml 500 g 
 
SM00780 ISOFAN MARINE SLOW THINNER 
SM00700 ISOFAN MARINE STANDARD THINNER 
SM00715 ISOFAN MARINE FAST THINNER ...................................... C 500-700 ml 400-600 g 

 
Bij temperaturen boven 25°C en voor verwerking op grote oppervlakte of als meer spuiters aan het object werken is het 
aan te benevelen een deel van SM00780 ISOFAN MARINE SLOW THINNER te vervangen door SM00720 ISOFAN 
MARINE RETARDANT in een verhouding van 1:1 dit om het absorberen van overspray te bevorderen. 
 
Spuit viscositeit Ford Cup 4: 14-16 sec. 
Pot-life: 4 u bij 20°C 
Ø conventional air cap and HVLP:  1,2-1,3 mm     
Spuitdruk: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm 
Aantal lagen: 2/3 
Aanbevolen droge laagdikte: 40-60 µ dry (correspondeert met 70-110 µ natte laagdikte) 
Tussen uitdamp tijd: min. 30’ max. 4h at 20°C 
Theoretisch rendement:  mix A+B: met Wit en Pastel 13,5 m2 Kleur 11 m2 voor 1ltr mengsel bij 50µ 
Vaste stof gehalte bij volume mix A+B : Wit en Pastel 67,2% Kleur * 55,4% 
Vaste stof gehalte bij volume mix A+B+C:Wit en Pastel 55,4% Kleur * 38,2% 
 
 *Deze waarden zijn indicatief en kunnen licht veranderen na gelang van de kleur. 
                   

Droging  
 

De complete doordroging en uitharden vindt plaats na 7 dagen bij  20°C vanaf de verwerking.. 
 

Over lakken /Polijsten  
 
Wanneer en reparatie noodzakelijk is gebruik SM00645 MS SPEEDY HARDENER en SM00715 FAST THINNER. Dit zal 
het oppervlakte polijst effect verschillen na het polijsten reduceren  
 
Dit product heeft geen blanke lak nodig, donkere kleuren welke gevoelig zijn voor polijst hologrammen en markeringen 
kunnen over gelakt met blanke lak SM00400 CLEARCOAT ACRYLIC UV FILTER voor het verbeteren van polijst 
hologrammen en markeringen. 
In dit geval moet de laklaag geschuurd worden en daarna een Blake lak laag worden aangebracht. 
Een nat in nat systeem is ook mogelijk alternatief, uitdamptijden moeten dan aangehouden worden. 
 
 
 
 
 
TECHNICHE DATA SHEET N° S186-NL 
BIJGEWERKT OP 03/2010 
 
 
Alle informatie hier opgenomen is het resultaat van zorgvuldig gecontroleerde testen en ervaringen en up-to-date kennis. Deze informatie is slechts een 
leidraad, zodat het bedrijf niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor verdere resultaten. Verder kan deze informatie niet worden gebruikt als 
betwisting met betrekking tot het gebruik van het beschreven product. Dit is te wijten aan het feit dat gebruiksomstandigheden niet onder controle hebben. 
 

 10°C 20°C 35°C 

Over spuitbaar nat in nat 
met zich zelf en SM00400 

na 
min. 1uur  max. 8 uur min. 30min  max. 4 uur min. 15min  max. 2 uur 

Schuren en polijsten na  
 

min. 96 uur min. 48 uur min. 24 uur 
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