
TÄRKEÄÄ

Tuotekortit perustuvat “ideaaleihin” työolosuhteisiin. Puun laadun 
ja ympäristöolosuhteiden vaihtelun vuoksi on erittäin suositeltavaa, 
että loppukäyttäjä ottaa selvää siitä, ovatko käyttöolosuhteet, 
pinnoitejärjestelmät ja menetelmät asianmukaisia toivotun 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Katso myyntiehdot.

KÄYTTÖ
 
Käytettäväksi uusille ja vanhoille tiikkikansille ja muille tiikkipinnoille. 
Teak Life UV pidentää tiikkikansien elinikää suojaamalla niitä UV-
säteilyn vaikutuksilta ja värjäytymiltä.
 
KOOSTUMUKSET

Teak Life UV tarjoaa purjehtijalle kaksi 
tunnusomaista, luonnollista tiikkisävyä.

Teak Life UV Tan pehmeämmän ja 
lämpimämmän näköistä tiikkiä varten.

Teak Life UV Dark syvempää, märän 
näköistä tiikkiä varten.

Teak Life UV Topcoat sävytettyjen tuotteiden 
hillitsemiseksi ja kirkkauden hallitsemiseksi. 

Räätälöidäksesi haluamasi sävyn tai hallitaksesi kirkkautta voit sekoittaa 
tuotteita keskenään tai käyttää Teak Life UV Topcoatia Teak Life 
UV -tuotteiden hillitsemiseksi. Käytä Teak Life UV Topcoatia toisena 
kerroksena tai huoltopinnoitteena, tai sekoita Topcoatia pääväriinsä toisen 
kerroksen sekä huoltopinnoitteiden kirkkauden ja sävyn hallitsemiseksi.
 
OMINAISUUDET

• Ulkomuoto .................................................................Läpikuultava
• Väri ........................................................ Kirkas ja luonnolliset sävyt
• Haju ............................................................................. Vähäinen
• Olomuoto  ..........................................................................Neste
• Ominaispaino .............................................................. 1,00-1,02
• Tiheys (lbs/Gal) ................................................................ 8,3-8,5
• Kuiva-ainepitoisuus ........................................................... 7-10%
• pH (n.) .............................................................................. 8-8.5
• Viskositeetti ........................................16-20 sec Zahn #2 @21 ºC
• Liuottimet ...................................................................... Vähäinen
• Jäätymispiste ............................................................. -1ºC (31ºF)
• Ohenne .................................................................... Älä laimenna
• Puhdistus ............................................................................. Vesi
• Kuivumisaika (kosketuskuiva) @ 20ºC (68ºF .....................< 3 tuntia
• Kuivumisaika (kerrosten välillä) @20ºC (38ºF) .................... 16 tuntia
• Peittävyys ............................................100 sq ft (9.29 M2) per litra
• VOC...........................................................................<50 g/L

PAKKAUS 

• Neljännesgallona ja 2,5 L purkit

VALMISTELU

VALMISTELU ON ONNISTUNEEN PROJEKTIN AVAIN

• Tarkasta koko pinta vikojen ja rappeutumien varalta. Korjaa ja 
paikkaa viat tarpeen vaatiessa.

• Älä käytä suorassa auringonvalossa, sillä näin pinnalle muodostuu 
kalvo, joka rajoittaa aineen tunkeutumista tiikkiin.

• Varmista, että tiivistyssaumat ovat samassa tasossa tiikkikannen 
pinnan kanssa, ja että kannen pinta on tasainen, eikä siinä ole 
painuneita tai kohonneita kohtia.

• Tarkista kansi sellaisten alueiden varalta, jotka pitelevät kosteutta 
pidempään tai eivät tahdo kuivua; vaihda saumojen tiivisteet näiltä 
alueilta käyttäen Teak Jammer.

• Pese kansi hienovaraisesti Teak Life Wood Wash.
• Anna puun kuivua täysin.
• Kunnosta pinta vaihtuvanopeuksisella kaksisuuntaisella 

kehähiomakoneella käyttäen karkeuden 60 hiekkapaperia 
tehdäksesi pinnasta tasaisen ja vaakasuoran.

• Kokeile tuotetta huomaamattomalle puualueelle saadaksesi 
varmuuden oikeasta väristä ja tunkeutuvuudesta.

• Suojaa lasikuitu-, metalli-, kiillotetut ja muut pinnat, jotka saattavat 
joutua kontaktiin Teak Life kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 

• Levitä runsas kerros Teak Life UV Tan tai Dark kuivalle puulle poissa 
suorasta auringonvalosta mahdollistaaksesi aineen optimaalisen 
tunkeutumisen. Levitä varovaisesti välttäen muiden pintojen 
tahraamista.

• Käytä asianmukaisissa olosuhteissa, joissa ihanteellinen lämpötila on 
21 °C (70 °F) ja suhteellinen kosteus noin 50 %.

• Älä käytä, jos sade tai lämpötilan laskeminen nollaan on mahdollista 
24 tunnin sisällä aineen käytöstä.

• Levitä runsaasti hylkimiseen asti käyttäen Corona-tyypin karkeaa 
harjaa, kunnes märkä kalvo on yhdenmukaisesti paksuudeltaan 4–5 
mil.

• Anna kuivua 24 tunnin ajan asianmukaisissa kuivumisolosuhteissa.
• Levitä vaihtoehtoinen toinen kerros samanväristä Teak Life UV 

Topcoatia, kunnes märkä kalvo on yhdenmukaisesti paksuudeltaan 
3–4 mil. Anna kuivua 24 tuntia. Lisätäksesi sävyä tai väriä sekoita 
perusainetta Teak Life UV Topcoatiin tai levitä kaksi kerrosta 
perusainetta.

• Lue aina julkaissut käyttöohjeet ennen projektin aloittamista.

• Jo yksi tai kaksi kerrosta riittää pidentämään tiikkikansien elinikää
• Parantaa mitanpitävyyttä
• Helposti ylläpidettävä 

• Suojaa värjäytymiltä
• Vähentää kosteuden imeytymistä
• Suojelee UV-säteilyn vaikutuksilta

Teak Life UV: Vesipohjainen, syvälle tunkeutuva, 
muunneltua alkydia sisältävä koostumus, joka muodostaa 
monoliittisen sidoksen tiikin kanssa. Teak Life UV vähentää 
ultraviolettisäteilyn vahingollisia vaikutuksia, edistää 
vedenhylkimistä ja parantaa tiikkikansien mitanpitävyyttä.
OMINAISUUDET
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PEITTÄVYYS

Yksi litra riittää peittämään keskimäärin 100 neliöjalkaa (9,29 m2) 
jokaisella levityskerralla, riippuen puun pinnan laadusta.
 
PUHDISTUS

Käytä saippuaa ja vettä käsien ja välineiden pesemiseen. 

YLLÄPITO

Säännöllinen ylläpito parantaa merkittävästi tiikkikansien kestävyyttä 
pitkällä aikavälillä. Ennen huoltokerrosten levittämistä pese pinta aina 
ensin hyvin puhtaalla vedellä. Hio kannet varsihiomakoneella käyttäen 
karkeuden 80 hiekkapaperia poistaaksesi pystysuuntaiset kuidut 
ja valmistellaksesi huonosti suojatut pinnat huoltokerrosta varten. 
Levitä huoltokerros Teak Life UV Topcoatia vuosittain tai silloin, kun 
puupinnalla alkaa näkyä haalistumista tai kulumista.

Halutessasi lisäväriä tai -suojaa käytä huoltokerrokseen Teak Life UV 
Topcoat Darkia tai Tania tai käytä perussävyä antaaksesi Teak Life UV 
Topcoatille halutun kirkkauden tai sävyn. Paljon käytetyt tai eteläisen 
ilmaston jahdit vaativat ylläpitoa useammin. Kulumisen merkkeihin 
kuuluvat värjäytymät, hankaumat ja huono vedenhylkiminen.

SÄILYTYS

Ihanteellisissa olosuhteissa aineen säilyvyysaika on kolme vuotta. 
Säilytä +15 °C ja +25 °C (59 °F ja 77 °F) välillä Pidä pakkaus 
tiukasti suljettuna.

TURVALLISUUS

Älä anna jäätyä. PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA Vältä höyryn 
tai sumun hengittämistä. Käytä vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Pidä 
asianmukaista, hyvin istuvaa, NIOSH-hyväksyttyä hengityssuojainta. 
Jos tuotetta on nielty, soita välittömästi myrkytystietokeskukseen tai 
lääkärille. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vedellä 
vähintään 15 minuutin ajan ja soita lääkärille. Jos tuotetta joutuu iholle, 
pese saippualla ja vedellä. Riisu ja pese saastuneet vaatteet. Ota 
yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
 
MYYNTIEHDOT

Valmistajan ja myyjän ainut velvollisuus on korvata puutteelliseksi 
todettu määrä Teak Life -tuotetta. Ostotosite vaaditaan. Myyjä 
tai valmistaja ei ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, 
jotka liittyvät tämän tuotteen käyttöön ja/tai käsittelyyn. Kaikki 
työkustannukset suljetaan nimenomaisesti ulkopuolelle. Käyttäjän 
tulee selvittää tuotteen sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen 
ennen sen käyttöä. Käyttäjä ottaa vastuun kaikista riskeistä ja 
velvoitteista tähän liittyen. Tämä takuu tehdään nimenomaisesti 
kaikkien muiden oikeuksien, takuiden, ehtojen ja korjausten, sekä 
nimenomaisten että oletettujen, sijasta, mukaan lukien muun 
muassa oletettu myyntikelpoisuustakuu tai -ehto, soveltuvuus 
tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja kaupankäynnistä tai sen käytännöistä 
ja menettelyistä ilmenevä takuu tai ehto. Jos jakelija tai tuotteen 
myyjä tarjoaa takuuta tai korjaustoimenpidettä, joka eroaa Teak 
Lifen tarjoamista, ei Teak Life ota vastuuta tällaisesta takuusta tai 
korjaustoimenpiteestä. 
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