
Epifanes  Clear  Varnish   
(egykomponensű, magasfényű, kültéri színtelen lakk) 
Színtelen, magasfényű, hagyományos lakk, kínai tung olaj, fenol-és alkidgyanta valamint UV szűrő 
alapanyagaival kiválóan tartóssá és ellenállóvá teszi az új, vagy már kezelt felületeket. A vízvonal felett 
külső és belső felületekre is alkalmazható. Ez a lakk híres arról, hogy magas fényét és egyéb jó 
tulajdonságait sokáig megtartja; folyóssági és filmképzési jellemzői még trópusi viszonyok között is 
kiválóak. 
Alkalmazás: A csupasz fának teljesen tisztának és szennyeződésmentesnek kell lennie. Ha szükséges, 
csiszoljuk át, és zsírtalanítsuk az Epifanes festékek szórásához használatos hígítójával. Az első réteget 
50% -ban higítsuk, hagyjuk 24 órát száradni, majd csiszoljuk át szárazon 220-as csiszolópapírral. A 
következő réteget 25%-os, a harmadikat 15%-os higítással vigyük fel. A rétegek között 24 órát várjunk, és 
mindegyik réteget 280-as száraz csiszolópapírral dörzsöljük át. Végül vigyünk fel még 4 utolsó réteget 
(trópusi éghajlaton ez 6 is lehet), 0-5%-ban higítva. A rétegek között 24 órás száradási időt hagyva 
végezzünk egy könnyed csiszolás 400-as papírral, mely történhet nedvesen és szárazon is. Durvább 
csiszolás, vagy csiszológép használata nem ajánlott a közbenső rétegeknél. 
Karbantartás: A helyi éghajlattól és a lakkozás állapotától függően évente vagy szükség szerint vigyünk 
fel egy vagy több új réteget, miután a régi lakkfelületet alaposan zsírtalanítottuk és átcsiszoltuk. Az 
Epifanes Clear Varnish bármilyen egy vagy két komponensű hajólakkra felvihető.  
 
Higítás: Ecsetelés: EPIFANES Thinner for Paint&Varnish (festék-és lakkhígító) 
 Szórás EPIFANES Spraythinner for Paint& Varnish (festék-és lakkhígító 
szóráshoz) 
Száradási idő: 18°C-on 3 óra után tapintható, 24 óra elteltével újrafesthető 
Kiadósság: kb. 14m2/liter 
 
Biztonsági intézkedések: 
GYÚLÉKONY, ÉGHETŐ! GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ. CSAK JÓL SZELLŐZŐ 

HELYSÉGBEN HASZNÁLHATÓ.  

Hőtől, nyílt lángtól távol tartandó. Használat után a doboz lezárva, jól szellőző helyen tárolandó. Szembe 
kerüléstől, bőrrel való tartós érintkezéstől, permetének belélegzésétől óvakodjunk. Elsősegély: Vízzel és 
szappannal jól mossuk le az érintett bőrfelületet. Ha szembe kerül az anyag, azonnal mossuk ki bő vízzel, 
legalább 15 percen át. Keresse fel orvosát. Nyelés esetén ne hánytassa magát. AZONNAL FORDULJON 
ORVOSHOZ: 
Garantáljuk, hogy a minőség és a termék tulajdonságai megegyeznek cégünk legutóbbi technikai 
jelentésével. Mivel a használat körülményeit nem áll módunkban ellenőrizni, nem vállalunk felelősséget a 
használat során felmerülő problémákért. 
 
Forgalmazza: Marina Yacht Sport Kft 
1032 Budapest, San Marco u. 56. 
www.marina.hu 
 


