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BENAR UVR

Ürün tanımı

Tür

Tropik sert ağaçtan yapılmış bahçe mobilyalarında , yağlı görünüm istendiğinde 
kullanılır. Yüzey mantarlarına karşı UV filtresi ve mantara karşı ajanlar içerir.

Özellikler ve faydalar

Elastiktir ve suya karşı direnç sağlar. Bu yüzden tropik sert ahşaplarda 1. sınıf bir görünüm verir. Yüzeye iyi 
penetre olur ve yapışma sağlar. Tropikal ahşaba renk derinliği katan hafif altın,kahverengi bir tona sahiptir.

Tavsiye edilen kullanım

Garaj kapıları,kapılar,bahçe mobilyaları,pencereler vb. alanlar için kullanılır. Tik,kızılçam,meranti,merbau,afzelia,
iroko v.b. Sert ahşapların korunmasını sağlar.

Teknik Bilgi Föyü

0,75 L ve 3 LAmbalaj boyutu

Ürün bilgileri

Parlaklık

Renkler Açık kızılımsı şeffaf.

Parlak

Kullanıma hazır karışım 
için VOC

Parlama noktası

Özgül ağırlık

Hacimce katı madde

Genel tip Dış cepheler için alkid yağ.

62 ± 2 Hacim%

0.94

60 °C

AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/e): 400 g/L 
'dir. Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 400 g/L'dir.

Uygulama bilgisi
Uyarılar (remarks)

Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce birlikte karıştırılmalıdır.
Kullanım öncesinde ve sırasında iyi bir karışım sağlanmalıdır.

Eğer parlak bir son kat isteniyorsa, 1 kat veya daha fazla BENAR UVR ile BENAR Blank uygulanmalıdır.
Maksimum parlaklık için BENAR Blank son kat olarak uygulanmalıdır. Eğer mat bir son kat isteniyorsa BENAR 
Matt uygulanmalıdır.

Uygulama metodları

Fırça veya rulo ( Yüzey fırça ile temizlenmelidir).

Airless sprey uygulaması için temel değerler

Bu teknik föy daha önce yayınlanmış olanların yerine geçer.

Teknik föyün, bu ürünün güvenlik bilgi formu ile bağlantı olarak okunması önerilir.
Size en yakın Jotun ofisine ulaşabilmek için lütfen www.jotun.com web sitemizi ziyaret ediniz..
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Meme tipi 0.28-0.38 mm (0.011-0.015")

Sprey açı dereceleri 60–80°

Memedeki basınç 13–18 MPa (130–180 kg/cm²)

Spray Uygulama : Sadece profesyonel uygulamacılar tarafından yapılmalıdır.

Seyreltme

JOTUN White Spirit.
Yağlı bileşenler ile karıştırmayınız.

Uygulama sırasında ortam şartları

Çiğlenme riski var ise uygulamayın.

Her kat için 
yayılma oranı 

(m²/liter)

14 – 16Tavsiye edilen:

Hayır.
Her kat için yayılma oranı ve tavsiye edilen film kalınlığı

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Jotun Thinner No. 2.

Kuruma süreleri

Kuruma zamanı yüzey sıcaklığına (min. +5 °C), absorbsiyona, neme ve hava sirkülasyonuna bağlıdır.

Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:

Bağıl nem (BN) 50 %
Hava sıcaklığı 5 °C 15 °C 23 °C

48 saat 24 saatKullanım için geçmesi gereken 
süre

96 saat
Üzerine kat uygulama, minimum 24 saat

15 °C 23 °C

24 saat 12 saat 6 saatToz tutma kuruması

Yüzey sıcaklığı 5 °C

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı: Yüzey temizlenmeli, kurutulmamalı ve yağ, deterjan, parlatıcı vb. maddelerden 
arındırılmalıdır.
Meşe ve tropik sert ahşabı metil ispirto ile yağdan arındırın, ardından hafif 
zımparalama yapın.
Parlak yüzeyler uygulama öncesi ev temizlik ürünleri ile temizlenip ardından 
zımparalanmalıdır. Bazı sert ahşaplarda renk değişimi yapabilir.
Eski, gevşek yağ veya vernik yüzeyden alınmalıdır.
Gri/çürümüş ağaç, temiz ahşap çıkana kadar zımparalanmalıdır.

Ön hazırlık: İşlem görmemiş yüzeylerde %20 oranında Jotun Thinner No. 2 ile inceltilmiş 
BENAR Blank veya BENAR UVR kullanın. Ahşap doyana kadar yaş üstü yaş 
uygulama yapın. Kenar köşe noktalarına iyice emdirin. Tüysüz bir bez ile fazla 
verniği silin.

Bu teknik föy daha önce yayınlanmış olanların yerine geçer.

Teknik föyün, bu ürünün güvenlik bilgi formu ile bağlantı olarak okunması önerilir.
Size en yakın Jotun ofisine ulaşabilmek için lütfen www.jotun.com web sitemizi ziyaret ediniz..
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Bitirme tedavi – Ham ahşap: En az 3 kat inceltilmemiş halde uygulama yapın. Kat boya aralarında hafif 
zımpara yapılmalıdır.

Eğer mümkün olan en parlak son kat isteniyorsa, BENAR Blank
uygulanmalıdır.
Eğer mat sonlama isteniyorsa, BENAR Matt uygulanmalıdır.
Eğer parlak bir son kat isteniyorsa, 1 kat veya daha fazla BENAR UVR ile 
BENAR Blank uygulanmalıdır.

Bitirme tedavi – Kızıl ağacın 
ilk bakımı:

1 kat JOTUN Impregnering tre sonrası 4 kat BENAR UVR veya BENAR 
Blank uygulayınız.

Bitirme tedavi – Tropik sert 
ağaçtan yapılmış bahçe 
mobilyalarında , yağlı 
görünüm istendiğinde 
kullanılır:

Jotun tiner ile % 20 ye kadar inceltin.
1-2 kat yaş üstü yaş JOTUN Treolje uygulayın, bir kerede 1-2 levha şeklinde.
Fazla yağı silerek temizleyiniz.

Depolama

Muhafaza ve nakil esnasında dondan koruyun. Ambalajı yukarı doğru tutun.

Atığın imha edilmesi

Sıvı boyalar,su borularına veya kanallara boşaltılmamalıdır.Onaylanmış yerel çevresel koruma statüsüne göre 
yapılmalıdır.

Diğer uygulanabilir bilgileri

Ani tutuşma riskinden dolayı, kullanılmış kumaşlar yakılmalı ya da suda bekletilmelidir.

Sağlık ve güvenlik
Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.
Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı 
bilgi tanımlanır.
İlkyardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.
Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.
Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.
Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Ek Bilgiler

Contact information

Jotun Boya San. ve Ticaret A.S.
Yeni Camlik Cad. Ayaz Sok. Ovalar is Merkezi  No. 2 K.4 4.
Levent 80660 Istanbul
Tel: +90 212 27 97 878
Fax: +90 212 27 92 549
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Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı 
mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabileceğinden dolayı 
sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe 
bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (Eng) versiyonu 
geçerli olacaktır.
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