
JIMMY® 
SOLVENT-BORNE ALKYD HI-GLOSS ENAMEL                                                       

Description &  
Intended uses 

JIMMY®  is the versatile alkyd resin based finish paint, high gloss. 
Used as a multi-purpose finish coating for primed surface of metal surfaces, wooden in industrial, building, 
transportation,… both interior and exterior (for sectors which is not sink into water) 
JIMMY®  has been certified as conforming to the JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD JIS K 5962:1993. 
 

Features ü High adhesion, flexible film  
ü Excellent weathering resistance 
ü High gloss, dry quickly 
 

Specification 

Color                                                      Color chart 
Solid content  min.50 %  
Density   1.05 ± 0.10 g/ml 

Theoretical coverage                             10- 11m2/liter/ coat 35µm, (depending on surfaces) 

Film thickness                                         WFT: 85 µm 

                                                              DFT: 35 µm 

Drying time (200C)    Touch dry: 3 hours after. 
                                                              Hard dry: 16 hours after 
Recoat interval (200C)    Min. 12 hours after. 
VOC max. 350 g/liter 
Thinner / cleaner    JOTHINNER® - 180 

Surface 
preparation 

The painted surfaces should be clear and dry, free from dirt, rust, oil and grease.  
The wood surfaces should be caulked their scratches and smoothed by sandpapers 
The metal surfaces should be applied 1 ÷ 2 coats of suitable primers. SP PRIMER® of JOTON Paint is 
recommended. 
 

Tools 

Airless spray: the fluid tip diameter is from 0.43mm to 0.65mm, min. output fluid pressure is 15MPa 
(150kp/cm2). The angle of spray from 400 to 650. 
Conventional spray, brush. 

Clean tools after using. 

Application Diluting with JOTHINNER® -180 up to 5% in case of exceptional circumstances then stirring them well. 
Applying 2 coats of  JIMMY®, recoat time at least 12 hours after.     

 

Packaging & 

Storage 

ü Tin 450 ml. 
ü Tin 800 ml. 
ü Can 3 liters 

Store in dry places. Keep away from sources of heat & ignition. 

Precaution 

ü The practiced surface temperature is from 15-500C (It’s at least 50C above the dew point) and the 
practiced surface humidity is equal or less than 85%. Drying time depends on temperature, humidity and 
ventilation of application space.  

High temperature and good ventilation help the drying time to be more quickly. 

Health and 
safety 

•   Keep out of reach of children.  

•   Ensure good ventilation during practicing. Do not breathe vapor/ spray. 

•  It is advisable to wear safety glass during practicing. In case of contact with eyes, rinse immediately 
with plenty of water and seek medical advice.  

• Remove splashes of paint from skin with gasoline firstly and then re-cleaning with soap and water. 

• Transfer carefully. In the event of a container accident, collect spillage with soil and sand.  

• TAKE PRECAUTIONS AGAINST POSSIBLE RISKS OF FIRE AND EXPLOSIONS. 

• DO NOT THROW THE WASTE PAINT INTO DRAINS OR WATER SOURCES. 

 

 
Note: Issued by Joton. This data sheet supersedes those previously issued. 
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JIMMY® 
SƠN ALKYD BÓNG GỐC DẦU                                                                 

Mô tả & Ứng dụng 

JIMMY® là sơn phủ đa dụng có độ bóng cao gốc nhựa alkyd. Được sử dụng để sơn phủ hoàn thiện cho 
tất cả các bề mặt gỗ, kim loại trong công nghiệp, xây dựng, kiến trúc, giao thông, trong nhà, ngoài trời 
(phần không bị ngâm nước). 
JIMMY® được chứng nhận đạt tiêu chuẩn công nghịêp Nhật Bản JIS K 5962:1993. 
 

Đặc tính  ü Độ bám dính cao, màng sơn dẻo dai. 
ü Chịu đựng thời tiết tốt. 
ü Độ bóng cao, mau khô 
 

Thông số kỹ thuật 

Màu sắc                                                     Theo bảng màu  
Hàm lượng rắn                                            min.50 % 
Tỷ trọng   1.05 ± 0.10 g/ml 
Độ phủ lý thuyết     10 – 11m2/lít/lớp 35 µm(tuỳ thuộc điều kiện bề mặt)] 
Độ dày màng sơn                                        Độ dày ướt: 85µm 
                                                                 Độ dày khô: 35µm 
Thời gian khô (200C)     Khô mặt: Sau 3 giờ. 
                                                                  Khô cứng: sau 16 giờ 
Thời gian phủ lớp kế tiếp (200C)     Tối thiểu sau 12 giờ. 
VOC                                                           Tối đa 350 g/lít 
Chất pha loãng/ làm sạch     JOTHINNER® - 180 
 

Chuẩn bị bề mặt 

Bề mặt cần sơn phải sạch và khô, không dính dầu mỡ, bụi bẩn, gỉ sét.  
Đối với bề mặt gỗ: phải trám trét và chà giấy nhám cho phẳng. 
Đối với bề mặt kim loại: phải được sơn lót chống gỉ trước khi sơn hòan thiện. Thích hợp nhất là dùng 1 – 2 lớp 
sơn lót SP PRIMER® của JOTON  

 

Thi công Chỉ pha thêm tối đa 5% JOTHINNER® -180 nếu cần thiết, khuấy thật đều, thi công  2 lớp  JIMMY® , mỗi lớp cách 
nhau tối thiểu sau 12 giờ. 

 

Dụng cụ 

Thiết bị phun chân không có kích thước đầu phun D=0.43 ÷ 0.65mm, áp suất tại đầu súng phun 15 
MPa (150kp/cm2) và góc phun từ 40o đến 650. 
Súng phun thông thường, cọ. 
Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công 

Đóng gói 

ü Lon 450ml 
ü Lon 800 ml 
ü Lon 3 lít 
Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa. 

Lưu ý 

Khuấy đều trước khi sử dụng 
Nhiệt độ bề mặt thi công tối thiểu đạt 10 0C và cao hơn 50C so với điểm sương của không khí. Độ ẩm 
môi trường thi công ≤85%. 
Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ 
cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn. 

Sức khỏe và an 
toàn  

• Để xa tầm tay trẻ em.  

• Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.  

• Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ 
sở y tế ngay.  

• Dùng dung môi thích hợp để chùi sạch sơn dính vào da, sau đó dùng nước và xà phòng để rửa sạch. 

• Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu đổ sơn thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.  

• CHÚ Ý PHÒNG NGỪA RỦI RO CHÁY NỔ. 

• KHÔNG ĐƯỢC ĐỔ SƠN RA CỐNG RÃNH HOẶC NGUỒN NƯỚC. 
 

 
Ghi chú: Bảng thông tin này do Joton phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây. 
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