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Merit Jahti 20 - Urethane-alkyd lacquer
DESCRIPTION

A one-component urethane-alkyd lacquer.

Merit Jahti 20 - Urethane-alkyd lacquer

MERIT
JAHTI 20
DESCRIPTION

A one-component urethane-alkyd lacquer.

İç/Dış Mekan Yarı Mat
Üretan-Alkid Ahşap Verniği
PRODUCT FEATURES

AÇIKLAMA

Excellent resistance to abrasion.

Contains UV-protective agent.
UV koruyuculu, tek kompenantlı üretan alkid vernik.
PRODUCT FEATURES
resistance
to abrasion.
Excellent resistanceExcellent
to all ordinary
cleaning
detergents, SFS 3755.

EMİSYON SINIFLANDIRMASIContains UV-protective agent.

Good resistance to solvents, e.g. gasoline, turpentine, white spirit and
methylated spirits. Does not resist strong solvents like toluene and its
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SFS 3755.
Serbest formaldehyde
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Kuruma
sonrası çevreye
formaldehyde
salımı olmaz.
mixtures.
Ürünün emisyon değerleri E1 sınıfı standartlarına uygundur. Ürün En 717-1 testlerine tabi tutulmuş
Goodmg/
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animal and vegetable fats.
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resist strong sahiptir.
solvents like toluene and its
Ayrıca yapı ve marin emisyon belgesi MED VTT-C-11994-15-17
mixtures.
Recommended uses
ÜRÜN

Resists lubricating oils and greases and animal and vegetable fats.

Recommended
for boats, floors, doors, windows and other wooden
ÖZELLİKLERİ
VE TAVSİYELER

surfaces both indoors and outdoors.
♦ Aşınmaya karşı mükemmel dayanıklılık.
TECHNICAL DATA♦Recommended
UV koruyucusuuses
içerir.
Recommended for boats, floors, doors, windows and other wooden
♦ Tüm sıradan deterjanlara karşı mükemmel
(SFS
surfacesdayanıklılık.
both indoors
and 3755)
outdoors.
Colour Range
Clear.
♦ Solventlere karşı dayanıklı: benzin, terebentin, white spirit.
Gloss groups
İnceltici ürünlere
dayanımı yok.
TECHNICAL
DATASemi-matt
♦ Yağ, gres, hayvansal ve bitkisel yağlara karşı dayanıklı.
Building material emission
class
MED
Clear.
♦Colour
Tekne,Range
zemin, kapı ve pencere iç-dış
mekan tüm ahşap uygulamaları için uygundur.
Emission classification
The
emission
level
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Gloss groups
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Parlaklık
Yarı mat

Merit Jahti 20

Coverage
Özgül Ağırlık

dry
0.90 kg/litre.

Katı İçerik

30–40
µm
hacmen
%44±2
ağırlık olarak %52±2

Ürün Kodu

005 0090

wet
Recommended spreading amounts (unthinned)
70–90 g/m2
dry
30–40 µm

Theoretical coverage

10–13 m2/l
wet
70–90 g/m2

10–13 m2/l

Practical coverage depends on the application method, painting conditions and the
Tavsiye edilen tüketim
kaplama
gücü
shape ve
andteorik
roughness
of the
surface to be coated.
Thinner

Practical coverage depends on the application method, painting conditions and
shape and roughness of the surface to be coated.
Brush, air-assisted airless spraying and conventional spraying.

1050

Application method

Thinner
1050
Pratik kaplama, uygulama metoduna, boya durumuna ve boyanın uygulanacağı yüzeyin şekil ve
Application method
Brush, air-assisted airless spraying and conventional spraying.
pürüzlülüğüne
bağlıdır.
Application (+23°C)

For brush application for priming new untreated surfaces thin the lacquer about
Application (+23°C)
20–40% with Thinner 1050. Brush evenly a thin layer 2–3 times. For top lacquering thin
For brush application for priming new untreated surfaces thin the lacquer about

20–40% with Thinner 1050. Brush evenly a thin layer 2–3 times. For top lacquerin
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Uygulama Detayları
Fırça, parke rulosu, hava destekli havasız tabanca ve konvensyonel tabanca ile uygulam yapılabilinir.
Fırça veya parke rulosu ile yapılacak uygulamalarda ham yüzeylerde verniği %20-40 tiner ile
inceltiniz. Fırça ile 2-3 ince katlar olacak şekilde uygulama yapınız. Son kat uygulaması için gerekli
ise %0-20 inceltme yapabilirsiniz. Önceden uygulama yapılmış yüzeylerde verniği 1-2 kat
inceltmeden uygulayınız. Her kat arasında P240-600 zımpara ile okşama zımparası yapınız.
Hava destekli havasız tabanca ile yapılacak uygulamalarda viskozite 25-50 saniye (DIN4) olması
için ürün % 0-25 oranında inceltilmelidir. Tabanca nozzle boyutları 0.009"-0.013" ve tabanca çıkış
basınçı 40-100 bar olmalıdır. Atomize çıkış baıncı 1-3 bar olmalıdır. Sprey çıkış yönü parça şekline
göre seçilmelidir.
Konvensyonel sprey ile yapılacak uygulamalarda viskozite 25-50 saniye (DIN4) olması için ürün %
0-25 oranında inceltilmelidir. Tabanca nozzle boyutları 1.4-1.8 mm ve tabanca çıkış basınçı 2-3 bar
olmalıdır. Sprey çıkış yönü parça şekline göre seçilmelidir.
Kuruma süresi
70–90 g/m2
Zımpara öncesi
Temas öncesi
Yeni kat öncesi
Tam dayanıklılık için kuruma süresi 2 haftadır.

23 ºC
3-4 saat
6-7 saat
24 saat

Yüzey film kalınlığı, sıcaklık, bağıl nem, havalandırma kuruma ve yeni kat atım sürelerine göre
değişebilir.
İncelticisi
Uygulama Araçları Temizliği

Tiner 1050.
Tiner 1050.

UYGULAMA DETAYLARI
Uygulama Koşulları
Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Ahşabın nemoranı %20’nin altında olmalıdır.
Uygulama ve kuruma süresince hava sıcaklığı en az +5 ºC’nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80
olmalıdır. Direk güneş ışığı altında, soğuk ve nemli havalarda uygulama yapmayınız.
Uygulamayı kuruma süresi akşam çiğ vaktine kalmadan biticek şekilde yapınız.
Yüzey İşlemleri
Yeni Ham yüzeylerde:
Yüzeyi kir ve tozdan arındırın.
Dış mekanda Valtti PRIMER astarını kullanınız.
Son yüzeylerde tiner ile temizleme yapınız.
Önceden işlenmiş yüzeylerde:
Yüzeyi MAALIPESU yüzey deterjanı ile yıkadıktan sonar su ile iyice durulayınız. Sistre ile
eski gevşemiş cilayı sökünüz. Tüm yüzeyi zımparaladıktan (P240-600) sonra tozdan arındırınız.
Uygulama
Kullanım öncesi verniği dikkatlice karıştırınız. Yeni ham yüzeylere astar uygulaması için verniği %2040 Thinner 1054 kullanarak inceltiniz. Öncelikle 2-3 kat ince tabakalar şeklinde fırça ile uygulama
yapınız. Son kat verniği gerekirse %0- 20 inceltin. Öncden işlenmiş yüzeylerde ilk 1- 2 katı verniği
inceltmeden uygulayınız. Her kat atımından sonra yüzeyi hafifce zımparalayınız.
Astar

MERIT JAHTI 20-80 ya da Valtti PRIMEr (Solvent Bazlı Astar)
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VOC
Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 440 gr/lt’dir.
Kullanıma hazır üründe (hacmen %20’si inceltilmiş) maksimum 500 gr/lt oranında uçucu organik
bileşen bulunmaktadır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI
Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.

