
Merit
Högkvalitativa 
lacker för 
trämöbel- och 
inredningsindustrin

De två-komponent lösningsburna Merit-
lackerna används till många olika applika-
tionsområden så som möbler i hemmen, 
dörrar, paneler och högkvalitetativa 
kontorsmöbler. De är lätta att använda efter-
som det bara behövs en härdare till samtliga 
produkter och den långa brukstiden möjlig-
gör flexibel tillverkning vilket spar tid. 

Produktsortimentet består av bassortiment, 
snabbtorkande produkter såväl som en-
komponent, högglans och tixotropa 
produkter. 

Lösningsmedelsburna Dicco Color och 
vattenburna Akvi Color kan användas för 
infärgning av träytorna innan appliceringen 
av Merit-lackerna. En stor mängd kulörer 
kan väljas från Dicco Color och Akvi Color 
färg-kartorna.
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BASPRODUKTER
Merit 20, 30 och 80 är basprodukter för olika applikationsområden. 
De kan användads både för manuell sprutning, automat-sprutning 
och i ridåmaskin. Torrhalten är hög och lackerna ger god fyllighet. 
Ytorna blir mycket bra; de ger hårda ytor med bra repfasthet.

 

SNABBTORKANDE PRODUKTER
Två-komponent snabbtorkande Merit Topas lackerna torkar ca 20-30% 
fortare än standard Merit-lackerna. Det innebär en högre produktivtet, 
på grund av att lackerna är slip- och stapelbara snabbare. 

Andra fördelar är att de inte innehåller aromatiska lösningsmedel 
vilket gör dem mer miljövänliga.

ANDRA SPECIALPRODUKTER
Merit Sanding är en en-komponent snabbtorkande grundlack med 
utmärkta slipegenskaper. 

En-komponent Merit Zircon Extra 25 är en högkvalitativ ersättare för 
nitro-cellulosa lacker. Torrhalten är högre och kemikalieresistensen 
avsevärt bättre i jämförelse med allmänt förekommande nitrolacker. 

Merit Jahti är en en-komponent uretan-alkyd lack för interör och ex-
teriör användning så som till dörrar, fönster, bord etc. Den rekommen-
deras också till lackering av trägolv. 

Merit produkter  

Produkt       Lacktyp  

Merit 20, 30, 80      Baskvalitet 

Merit Topas 10, 25, 50      Snabbtorkande, aromatfri  

Merit Zircon Extra 25      En-komponent, snabbtorkande  

Merit Sanding      En-komponent grundlack   

Merit Jahti 20, 80      En-komponent för inom- och utomhus 

Produkt       Förtunning  

006 2098       006 1059 Snabb, aromatfri 

       006 2020  Medel, aromatfri

       006 2000 Långsam, aromatfri 


