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MERIT JAHTI LACQUER 20 AND 80 
   80و  20 یاهتی یتالك مِر

 اورتان آلکیدي براي استفاده در داخل و خارج ساختمان(پُلی)  الك  شرح محصول

 محصول ویژگی

مقاومت بسیار عالی در برابر فرسایش. حاوي مواد محافظت کننده در مقابل اشعه 
 SFSماورا بنفش خورشید. مقاومت بسیار عالی در برابر مواد شوینده معمولی، 

 .. مقاومت خوب در برابر حالل هایی چون گازوییل، نفت و الکل سفید3755
و چربیهاي گیاهی و  مقاومت در برابر مواد روغن کاري همچون روغن و گریس

 حیوانی. 

توصیه استفاده  موارد
 شده

 بدنه قایق، کف، در، پنجره و دیگر سطوح چوبی داخل و خارج ساختمان.

 بدون رنگ رنگها

 )80) و براق (20نیمه مات ( براقیت

 پوشش
گرم هر  90تا  70میزان مصرف توصیه شده: خیس  –متر مربع هر لیتر  13تا  10ببین 

 میکرومتر. 40تا  30متر مربع. خشک 

 باشد.لیتري موجود می 1 یقوط اندازه

 1050الکل سفید  کننده رقیق
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 قلم مو و اسپري ابزار

خشک شدن در  زمان
درجه و  23حرارت 

 %50 یرطوبت نسب

 گرمی در هر متر مربع: 90تا  70الیه خیس 
 ساعت 4تا  3زدن:  قابل دست

 ساعت 7تا  6آماده سمباده زدن: 
 ساعت 24قابل زدن رویه بعدي: 

 هفته 2کامال مقاوم پس از 

 حجم جامد
، %2 -+/ 43):  حجمی 80براق ( - %2 -+/ 52، وزنی %2 -+/ 44): حجمی 20مات (
 - %2 -+/ 50وزنی 

 کیلوگرم هر لیتر 0,9 وزن حجمی

 شرایط اعمال

باشد. سطح بایستی  %20بایستی خشک و رطوبت چوب بایستی زیر سطح چوب 
درجه سانتی گراد و  5کامال تمیز و خشک باشد، دماي اجسام و هواي اطراف حداقل 

 باشد. %80رطوبت هوا زیر 

 آماده کردن کار

سطوح خام: از آلودگی و غبار پاکیزه کنید. سطوح خارج ساختمان: با آستري پایه 
استفاده  1050ي بزنید. براي چوبهاي ذریف نقش و گرانبها از تینر روغن والتی آستر

 نمایید.
 "ومالیپِس"سطوحی که پوشش داشته اند: سطح را کامال پاك کنید و با محلول 

تیکوریال بشویید و خوب با آب پاکیزه آب بکشید. الکهاي قدیمی و آسیب دیده و 
سمباده بزنید. خاك  600ا ت 240شُل را با کاردك پاك کنید.  سپس با سمباده 

 سمباده را از سطح کار پاك نمایید.

 آستري زدن

 آستري هاي توصیه شده: 
 آستري پایه روغن والتی یا 80مریت یاهتی  یا 20: مریت یاهتی 20براي مریت یاهتی 
 آستري پایه روغن والتی یا 80: مریت یاهتی 80براي مریت یاهتی 

رقیق شده  80ساختمان سطوح حتما بایستی با مریت یاهتی توجه فرمایید: براي بیرون 
 آستري بخورند.

 رقیق کردن
. محصول را به خوبی هم بزنید و به اندازه مورد نیاز با الکل سفید (تینر 1050تینر 

 ) رقیق نمایید.1050
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 نحوه اعمال

دو سه درصد رقیق نمایید و  40تا  20قلم مو: براي آستري زدن به سطوح خام الك را 
 %20بار بطور یکسان قلم مو بکشید. براي الیه نهایی الك را در صورت لزوم حداکثر 

اند را با الك رقیق نشده و یا خیلی کم رقیق نمایید. سطوحی که قبال الك خورده
تا  240(الك بزنید). بین هر دست با سمباده   رقیق شده یکی دو بار وارنیش کنید

 به نرمی سمباده بزنید. 600
 اسپري:

  80رقیق نمایید (براي مریت یاهتی  %25الك را حداکثر  :براي اسپري با باد کُمکی 
اینچ و  0,013تا  0,009. اندازه نازل (DIN)برسد  50تا  25)  تا به غلظت %15حداقل 

بار.  3تا  1بار). فشار هواي اتمی  80تا  40بار (براي مریت یاهتی  100تا  40فشار 
 ق شکل جسم انتخاب نمایید. زاویه پاشش را طب
برسد و از  50تا  25رقیق نمایید تا به غلظت  %25الك را حداکثر  :براي اسپري عادي

 بار استفاده نمایید. 3تا  2میلی متري و فشار  1,8تا  1,4نازل 

 1050تینر  شستن ابزار
EU VOC 

2004/42/EC-limit 
Value 

VOC max. 440-500 g/l 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

والت محصاطالعات داده شده در باال اطالعات کامل و جامع نمی باشد. اطالعات داده شده بر اساس نتایج آزمایشگاه و تجارب عملی  می باشد. کیفیت 

کنترل می شود. به عنوان تولید کننده و فروشنده این محصول ما نمیتوانیم هیچ کنترلی در نحوه استفاده  14001و  9001بر اساس استانداردهاي ایزو شماره 

تفاده ناصحیح سو دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول  داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه ا

. ما حق خود را در تغییر مشخصات محصول و اطالعات راجب به آن، بدون اطالع قبلی محفوظ میداریم. متخصصین تیکوریال در هر از محصوالت نداریم

 زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.
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