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UNDERHÅLLSRÅD DOUBLE COAT

ALLMÄNT
En yta målad med Double Coat ger långvarigt skydd, utmärkt färgbeständighet och hög glans. Färgens livslängd
beror på ett antal faktorer, till exempel:
• Miljön objektet utsätts för: En industriell miljö eller exponering för marina förhållanden kommer att ha större
inverkan på dess livslängd än exponering för en landsbygdsmiljö.
• Objektets material: stål eller trä är material som påverkar färgens hållbarhet negativt mer än ett
kompositmaterial, så som glasfiberarmerad polyester+gelcoat.
• Skikttjockleken: färgsystemets styrka ligger mycket i dess totala tjocklek. 3 lager Double Coat håller betydligt
längre än 2 lager. Speciellt viktigt är skikttjockleken på stål för att minska risken för förekomst av rost, och trä för
att kompensera för materialrörelse.
• Förhållandena under applicering: när färgsystemet appliceras enligt rekommenderade appliceringsförhållanden
och ytan har förberetts korrekt blir livslängden optimal. En yta ska slipas med rätt kornstorlek och rengöras med
Double Coat Avfettning. Färgen ska målas och härda i minst +15 ℃ med en luftfuktighet på max. 70 %, undan
sol och blåst.

Genom enkelt underhåll kan livslängden förlängas och ytan behåller sin färg och glans. Livslängden kan förlängas
genom att utföra några enkla underhållsarbeten regelbundet.

ANVÄND INTE ELLER GÖR INTE
Använd eller gör inte följande när du underhåller Poltix Gelcoat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Använd inte starka lösningsmedel som MEK eller aceton, eftersom dessa kan skada ytan permanent.
Använd inte rengöringsmedel eller tvål med hög alkalinitet (högt pH). Dessa kan skada ytan.
Använd inte polermedel, skursvampar eller rengöringsmedel som innehåller starka slipmedel (exempelvis
Autosol). Detta orsakar repor. Smuts och damm kan lätt fästa vid dessa repor.
Undvik kontakt med teak-rengöringsmedel som kan innehålla tillsatser som skadar lackens finish och orsaka
fläckar.
Undvik långvarig kontakt med fuktiga kuddar, våta presenningar, överdrag, rep etc. Långvarig
exponering för fukt kan leda till små blåsor i Double Coat.
Använd inte polermedel eller vax med teflon eller silikon. Teflon och silikon kan ställa till problem om en ny färg
behöver målas i ett senare skede.
Använd inte krympplast eller bubbelplast för att slå in en lackerad yta. Bubbelplast kan lämna ett avtryck,
krympplast kan orsaka fuktinneslutning.
Täck inte en yta för hårt med en presenning. När en yta som har målats med Double Coat är täckt med en
presenning, se till att denna presening inte sträcks för hårt runt ytan. Det måste finnas tillräcklig ventilation så att
inte fukt kan innestängas mellan preseningen och ytan.

sida 2 av 2

UNDERHÅLLSRÅD DOUBLE COAT

ANVÄND ELLER GÖR
•
•

•
•
•
•

•
•
•

För underhåll, använd mjuka borstar, svampar, sämskskinn och bra mikrofiberdukar.
Rengör ytan regelbundet (minst två gånger om året) med rent vatten och ett milt rengöringsmedel.
Regelbunden rengöring förhindrar uppbyggnad av smuts. Ett lager av smuts på ytan kommer att påskynda
vittringen av lackens yta och försämra lackens styrka långsamt. Vi rekommenderar M 4605 Koncentrerat
schampo för skrov och däck. Ju högre koncentration av tvättmedel i relation till vatten ger högre rengörande
effekt. Utgå från en kapsyl M 4605 schampo till 1 liter vatten och tillsätt mer schampo i vattnet efter
rengöringsbehov.
Ta bort envisa fläckar eller markörer med ett milt lösningsmedel som Double Coat Förtunning eller Double
Coat Avfettning. Applicera lösningsmedlet med en mikrofiberduk. Förhindra att lösningsmedlet tränger in i
ytan. Tvätta efteråt alltid ytan med rent vatten + M 4605.
Använd rengöringsmedel utspätt i varmt vatten för att avlägsna envisa saltavlagringar. Använd en
mikrofiberduk för detta. Tvätta alltid ytan med rent vatten + M 4605.
Använd Double Coat Avfettning för att ta bort envis sot. Använd en mikrofiberduk för detta. Tvätta efteråt alltid
ytan med rent vatten + M 4605, före vaxnng:
Applicera Super DoubleCoat Paste Wax (minst en gång om året) för att skydda lacken. Endast ett bra vaxskydd
förebygger över tid behovet av att polera. Super DoubleCoat Paste Wax håller längre än andra vaxer, och är
drygt och ekonomiskt, samt enkelt att applicera. Detta baserar vi på åratal av kontakt med återkommande
kunder.
Använd ett vax när ytan börjar bli matt eller ha en disighet, eller ännu hellre före det inträffar. Att vaxa i
förebyggande syfte ger oöverträffad hållbarhet av glans och kulör. Double Coat håller finishen utan problem i
20 år med rätt underhåll.
Använd Jotuns Marine Rubbing Pro polermedel om lacken är så matt eller oxiderad att en ny finish behöver
rubbas upp. Endast när vax inte ger tillräcklig finish bör ett polermedel föregås av ett vax. Tvätta efter rubbing
med polermedel, med vatten + M 4605 före vaxet appliceras.
Kontrollera ytan för skador, blåsor och/eller flagning. Reparera dessa skador så snart som möjligt enligt
originalsystemet.

För detaljerad teknisk data om produkterna, se tekniska informationsblad.
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Ansvarsfriskrivning
Informationen i detta blad är baserad på år av produktutveckling och praktisk erfarenhet och är korrekt vid utfärdandet. Ändå kan
De IJssel Coatings BV / Hedbergs Industri AB inte ta något ansvar för det arbete som produceras enligt denna information,
eftersom det slutliga resultatet delvis bestäms av faktorer som ligger utanför vårt ansvar och inflytande. De IJssel Coatings BV /
Hedbergs Industri AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta blad utan föregående meddelande. Detta produktblad
ersätter alla tidigare utgåvor.

