Οδηγίες φροντίδας και συντήρησης
για το Alexseal® Premium Topcoat 501
1.

Εισαγωγή

Με σωστή φροντίδα και συντήρηση, το ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 θα αντέξει το
σκληρό θαλασσινό περιβάλλον. Μετά από την εφαρµογή, είναι σηµαντικό να συντηρείτε την
εξωτερική επιφάνεια του γιότ διατηρώντας την καθαρή και προστατεύοντάς την. Ακολουθήστε
αυτές τις οδηγίες φροντίδας και συντήρησης προσεκτικά για βέλτιστα αποτελέσµατα.

2.

Πλύσιµο

Ξεπλύνετε την επιφάνεια βαφής µε καθαρό, γλυκό νερό κάθε φορά που χρησιµοποιείτε το γιότ
για να αφαιρέσετε το αλάτι και τις βρωµιές. Μπορεί να χρειαστεί φίλτρο αποσκλήρυνσης νερού
για τα σηµάδια σκληρού νερού. Η συσσώρευση λεκέδων σκληρού νερού µπορεί να µοιάζει µε
πρόωρη θαµπάδα της βαφής. Η παροχή νερού από αφαλάτωση µπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί για την ελαχιστοποίηση των λεκέδων από νερό.
Η επιφάνεια βαφής πρέπει να πλένεται µια φορά την εβδοµάδα µε χρήση ήπιου
απορρυπαντικού µε ουδέτερο PH που παρασκευάζεται ειδικά για φινιρίσµατα βαφής.
Ορισµένα απορρυπαντικά απογυµνώνουν το κερί & τα προστατευτικά στεγανοποιητικά από
την επιφάνεια. Αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Ελέγξτε την ετικέτα του απορρυπαντικού.
Μη χρησιµοποιείτε σκληρές βούρτσες, σφουγγαράκια ή καθαριστικά πάνω στη βαφή. Αυτά θα
χαράξουν και θα θαµπώσουν το φινίρισµα. Χρησιµοποιείτε µόνο µαλακά γάντια καθαρισµού
και βούρτσες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το πλύσιµο βαµµένων επιφανειών.
Στεγνώστε την επιφάνεια για να εµποδίσετε τους λεκέδες νερού. Όποτε είναι δυνατόν,
στεγνώστε την επιφάνεια µε πετσέτα, συνθετικό ή γνήσιο δέρµα chamois και/ή λεπίδα
σιλικόνης καλής ποιότητας. Αυτό θα εξαλείψει τους λεκέδες νερού.

3.

Στεγανοποίηση
και προστασία

Συνιστάται η εφαρµογή κεριού ή πολυµερούς στεγανοποιητικού υψηλής ποιότητας για
επιφάνειες βαµµένες µε πολυουρεθάνη τουλάχιστον 2-3 φορές το χρόνο. Αυτό δρα ως
επίστρωση που θα προστατεύσει τη βαφή και µπορεί να βελτιώσει εντυπωσιακά τη διάρκεια
ζωής της επίστρωσης.

4.

Σηµαντικές
σηµειώσεις

Πολλές εταιρείες κατασκευάζουν προϊόντα για τη στεγανοποίηση και προστασία των
βαµµένων επιφανειών. Να χρησιµοποιείτε µόνο προϊόντα που είναι ειδικά σχεδιασµένα για
επιφάνειες βαµµένες µε πολυουρεθάνη. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να περιέχουν
αποξεστικά ή καυστικά χηµικά.
Μην επιτρέπετε τη συγκέντρωση ή παγίδευση υγρασίας/νερού µεταξύ της τελικής επίστρωσης
πολυουρεθάνης και του πλαστικού υµένα, στην προστατευτική συσκευασία, το υλικό, τα
µαξιλάρια των καναπέδων ή τα υγρά υφάσµατα. Οι τελικές επιστρώσεις πολυουρεθάνης δεν
πρέπει να παραµένουν διαρκώς βυθισµένες κάτω από το νερό. Η επαφή της υγρασίας/του
νερού µε την τελική επίστρωση πολυουρεθάνης, ακόµη και για λίγες ηµέρες, µπορεί να
προκαλέσει τη δηµιουργία φυσαλίδων στην τελική επίστρωση πολυουρεθάνης.

5.

Αφαίρεση
λεκέδων

Να αφαιρείτε τους λεκέδες από ένα φινίρισµα πολυουρεθάνης όσο το δυνατόν συντοµότερα.
Ορισµένοι λεκέδες µπορούν πράγµατι να χαράξουν την επιφάνεια της βαφής και να
ενσωµατωθούν στην επίστρωση. Αν ένας λεκές δεν µπορεί να αφαιρεθεί µε ήπιο
απορρυπαντικό κατά τη διαδικασία της πλύσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε διαλύτες για να
αποµακρύνετε το λεκέ. Να αρχίζετε πάντα µε ήπιους διαλύτες όπως νέφτι, νάφθα
παρασκευής βερνικιού & αραίωσης ή διάλυµα αλκοόλης. Ισχυρότεροι διαλύτες όπως ασετόν
και διαλυτικά βερνικιών πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ως τελευταία λύση. Μετά από την
αφαίρεση του λεκέ µε τον διαλύτη, πλύνετε την περιοχή µε ήπιο απορρυπαντικό και καθαρό
νερό για να αφαιρέσετε όλα τα κατάλοιπα του διαλύτη.

6.

Αφαίρεση
καταλοίπων
αλατιού

Αφαιρέστε τα ξηρά κατάλοιπα αλατιού πλένοντας την επιφάνεια µε διάλυµα ζεστού νερού και
λευκού ξυδιού. Αραιώστε το λευκό ξύδι 1 : 1 µε ζεστό νερό και πλύνετε την επιφάνεια. Όταν
τελειώσετε, πλύνετε ξανά την επιφάνεια µε ήπιο απορρυπαντικό και καθαρό νερό.
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7.

Τοπική
επισκευή

Πολλές επιφάνειες σε ένα σκάφος απαιτούν µικρού βαθµού τοπική επισκευή µε το πέρασµα
του χρόνου. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει την αφαίρεση ήπιας άχνας χρώµατος, λεπτού
στρώµατος σκόνης και τις γραµµές από ταινία των πάνελ που έχουν ξαναβαφτεί ή το
γυάλισµα µιας ταλαιπωρηµένης επιφάνειας για την προσωρινή επαναφορά του λούστρου.
Όταν τέτοιου είδους περιοχές χρειάζονται τοπική επισκευή ως µέρος της αρχικής εφαρµογής
της στρώσης ή περιοδικά µε το πέρασµα του χρόνου για την επιδιόρθωση ελαφρών
γρατζουνιών, χρησιµοποιήστε προστατευτικό κερί ή πολυµερές στεγανοποιητικό για να
βοηθήσει στη διατήρηση της γυαλάδας στις περιοχές που υποβάλλονται σε τοπική επισκευή.
Μια τέτοια επισκευή πρέπει να γίνεται από έµπειρο τεχνίτη είτε διά χειρός είτε µε γυαλιστικό
µηχάνηµα χαµηλής ταχύτητας, µε χρήση λειαντικού σφουγγαριού που συνιστάται από τον
κατασκευαστή του προϊόντος.

8.

Στίλβωµα

Περιστασιακά µπορεί να χρειάζεται ελαφρύ στίλβωµα ή/και τρίψιµο µε γυαλόχαρτο των 15003000 για την αποκατάσταση ή τη βελτίωση του φινιρίσµατος. Το στίλβωµα πρέπει να γίνεται
από έµπειρο τεχνίτη είτε διά χειρός είτε µε στιλβωτικό µηχάνηµα χαµηλής ταχύτητας, µε
χρήση υλικού/στιλβωτικού και σφουγγαριού που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του
προϊόντος. Χρησιµοποιήστε προστατευτικό κερί ή πολυµερές στεγανοποιητικό για να
βοηθήσει στη διατήρηση της γυαλάδας στις περιοχές που υποβάλλονται σε στίλβωµα.
Αποφύγετε το σκληρό στίλβωµα που θα µπορούσε να αφαιρέσει υπερβολικό µέρος της
επίστρωσης από την επιφάνεια και να µειώσει την ανθεκτικότητα της βαφής.

9.

Επιδιορθώσεις
κηλίδων

Οι επιδιορθώσεις κηλίδων πρέπει να γίνονται από έµπειρο τεχνίτη µε χρήση περιοχής
ανάµειξης και τεχνικής νέφους για την εφαρµογή Blending Solvent. Η επιδιόρθωση των
κηλίδων χρησιµοποιείται για επιδιόρθωση µιας µικρής περιοχής αντί για την επαναβαφή
ολόκληρης της επιφάνειας. Μια περιοχή ανάµειξης των 1500 – 2000 grit θα µειώσει το
φλουτάρισµα εκεί όπου η νέα στρώση επικαλύπτει την παλαιά στρώση. Χρησιµοποιήστε
Alexseal® A5033 Blending Solvent για να ψεκάσετε µια ελαφρά πάχνη ή νέφος σε αυτή την
άκρη της άχνας του χρώµατος, ώστε να αραιώσει η υφή και να βοηθήσει στην ανάµειξη.
Στιλβώστε την περιοχή ανάµειξης µε µηχάνηµα για να αποκατασταθεί η γυαλάδα. Το
στίλβωµα πρέπει να γίνεται από έµπειρο τεχνίτη είτε διά χειρός είτε µε στιλβωτικό µηχάνηµα
χαµηλής ταχύτητας, µε χρήση υλικού/στιλβωτικού και σφουγγαριού που συνιστώνται από τον
κατασκευαστή του προϊόντος. Η εφαρµογή προστατευτικού κεριού ή πολυµερούς
στεγανοποιητικού στην περιοχή αυτή θα βοηθήσει στη διατήρηση της γυαλάδας και τη µείωση
της ορατότητας της επιδιόρθωσης.
Σηµείωση: Ορισµένα χρώµατα, µεταξύ των οποίων τα κόκκινα, τα γκρι, τα γλριζοµπλέ και τα
µεταλλικά, δεν µπορούν να επιδιορθωθούν. Για να αποφύγετε την αλλαγή χρώµατος,
συνιστάται η δοκιµή σε µικρή περιοχή που δεν φαίνεται.

10. Συνιστώµενα
προϊόντα

Ακολουθούν ορισµένα προϊόντα που είναι σχεδιασµένα για τον καθαρισµό και τη συντήρηση
των βαµµένων φινιρισµάτων. Και άλλα προϊόντα ενδέχεται να είναι κατάλληλα. ∆ιαβάστε όλες
τις ετικέτες πριν τη χρήση.

Πλύσιµο:

ALEXSEAL® Premium Wash Down Concentrate A5005
3M Multi-Purpose Boat Soap
Aquatech 501 Boat Wash Concentrate
®
Boat Life Boat Soap
Liquid Glass Wash Concentrate
Meguiar’s Flagship Premium Marine Wash
Sudbury Boat Zoap

Στεγανοποίηση και
προστασία:

Χρησιµοποιήστε σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία πολυµερές στεγανοποιητικό ή υγρό κερί
που περιέχει πολυµερή και είναι σχεδιασµένο για βαφή.
ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer A5010
3M Scotch Guard Liquid Wax (9061/9062)
Aquatech 201 Premier Polish
®
Liquid Glass Polish/Finish
Meguiar’s Flagship Premium Marine Wax
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Οδηγίες φροντίδας και συντήρησης
για το Alexseal® Premium Topcoat 501
Στίλβωµα:

3M Perfect-it Fast Cut XL Compound (51052) ή 3M Perfect-it Fast Cut PLUS Compound
(50417) µε 3M Perfect-it Green Foam Pad (50499/50962/50874) (ή παρόµοιο).
Καθαρίστε χρησιµοποιώντας 3M High Performance Microfibre Cloth Green (02010) (ή
παρόµοιο).
3M Perfect-it Finish Control Spray (55535) µε Scotch-Brite High Performance Microfibre Cloth
White (02010) (ή παρόµοιο).

Γυάλισµα µετά το
στίλβωµα:

3M Perfect-it Extra Fine PLUS Polish (80349) µε 3M Perfect-it Yellow Foam Pad
(50879/50875/50536) (ή παρόµοιο).
Καθαρίστε χρησιµοποιώντας 3M Perfect-it High Performance Ultra Soft Yellow Cloth (50400)
(ή παρόµοιο).
Προαιρετικά για σκούρα χρώµατα: 3M Perfect-it Anti-Hologram Polish (50383) µε Ultrafine
Foam Pad Blue (50880/50708/50457). Καθαρίστε µε 3M Perfect-it Anti Hologram Microfibre
Cloth Blue (50486)
Επικοινωνήστε µε την Alexseal Yacht Coatings για περαιτέρω πληροφορίες.

Σηµείωση: Μην χρησιµοποιείτε τραχύ, λευκό αφρώδες σφουγγάρι σε φινιρίσµατα πολυουρεθάνης. Χρησιµοποιήστε το
λεπτότερο κίτρινο αφρώδες σφουγγάρι που ορίζεται παραπάνω εάν απαιτείται αφρώδες σφουγγάρι για το στίλβωµα.
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