GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 29.12.2021

TIKKURILA

ARGENTUM 20
HIGIENIŠKA VIRŠUTINIO SLUOKSNIO DANGA

APIBŪDINIMAS

Specialūs dažai sienų ir lubų paviršiams, kai reikia aukšto higieninio lygio. Dažuose esantis
aktyvaus sidabro priedas efektyviai stabdo įvairių bakterijų padermių augimą. Kartu su tinkama
patalpos sanitarine priežiūra užtikrina aukštą dažyto paviršiaus higieninį lygį. Gaminys testuotas
pagal ISO 22196 standartą, išlaikymo laikas 24 val. Gaminys turi patvirtinimą, kad gali būti
naudojamas esant netiesioginiam sąlyčiui su maistu (PZH, Higienos sertifikatas).

PASKIRTIS

Gaminys skirtas sienoms ir luboms patalpose, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai.
Pavyzdžiui, ligoninės palatose, ligoninės koridoriuose, fojė, laiptinėse ir kitose patalpose, kuriose
reikalingas padidintas atsparumas.

SAVYBĖS

Tinka naujiems ir ankščiau dažytiems betono, plytų, tinko bei daugeliui įprastų vidaus apdailoje
naudojamų plokščių dažymui.
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ARGENTUM 20
TECHNINIAI DUOMENYS
Bazė

A BAZĖ

Spalva

Spalvynai
Interjero spalvų paletė „Symphony“, Pilki atspalviai „Pro Grey“, Interjero spalvų paletė
„Feel the Color 2020“, Interjero spalvų paletė „Feel the color“, 2022 metų spalvų
kolekcija „Color Now“.
Šviesios spalvos, spalvinamas pagal „Tikkurila Symphony“ spalvyną.

Blizgumas

Pusiau matinis.

Išeiga

Apie 8-9 m²/l.

Pakuočių dydžiai

0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l

Skiediklis

Vanduo

Įrankiai

Teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu. Naudokite 0.015"-0.021" beorio purkštuvo
antgalius. Jeigu reikia, atskieskite vandeniu iki 5 % dažų tūrio.

Džiūvimo trukmė

Galima liesti po 2 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 4 val.

Tankis (kg/l)

Apie 1,2 kg/l, ISO 2811.

Sausojo likučio tūrio dalis
(proc.)

40

LOJ

A/a subkategorija 30g/l (2010.) Maksimalus LOJ kiekis Argentum 20 dažuose <30 g/l.

Sandėliavimas

Saugoti nuo šalčio. Negalima laikyti saulėkaitoje, net ir uždengus. Gaminio negalima
ilgai laikyti, jei jis spalvintas, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti.Pasinaudojus
pakuotę sandariai uždaryti.
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ARGENTUM 20
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, patalpos oro temperatūra aukštesnė nei +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti
80%.

Paviršiaus paruošimas
Nedažyti paviršiai: nuo paviršiaus nuvalykite dulkes ir purvą. Jei reikia, glaistykite paviršių Presto arba Prestonit glaistu, išdžiūvusį
paviršių šlifuokite, pašalinkite bet kokias šlifavimo dulkes. Nugruntuokite paviršių su gruntiniais dažais Ässä 1 arba Luja Universal
Primer.
Anksčiau dažyti paviršiai: vadovaudamiesi instrukcijomis valykite paviršių su Maalipesu valikliu. Pašalinkite silpnai besilaikančius
dažus ir atplaišas. Blizgius, kietus paviršius nušlifuokite iki matinių ir pašalinkite dulkes. Užlyginkite paviršiaus nelygumus ir plyšius
Presto arba Prestonit glaistu. Gruntuokite glaistytas vietas Ässä 1 arba Luja Universal Primer.

Dažymas
Dažus prieš naudojimą kruopščiai išmaišykite. Dažykite 1-2 sluoksniais teptuku, voleliu ar purkštuvu.

Įrankių valymas
Įrankius plauti vandeniu. Sukietėjusiems dažams nuo įrankių pašalinti rekomenduojamas Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).

Paviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl kelias savaites po dažymo paviršių reikia atidžiai
prižiūrėti. Jei paviršių reikia pavalyti anksčiau minėto termino, lengvai pavalykite minkštu šepečiu ar drėgna šluoste.
Paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius
labai suteptas, valyti su silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, po valymo kruopščiai perplaukite vandeniu.
Ruošdami valymo tirpalą vadovaukitės gamintojo nurodymais.

Dangos atnaujinimas
Dažytas paviršius išlaiko savo funkcionalumą iki pat perdažymo. Siekiant išlaikyti paviršiaus savybes, remontinis dažymas turi būti
atliekamas naudojant tuos pačius Argentum 20 dažus. Paviršius praras savo specialias savybes, jei perdažymas bus atliekamas
su kitais dažais.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal
pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite
pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines.
Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)onas (BIT), mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)
(C(M)IT/MIT (3:1)) ir 2-oktil-2H-izothiazol-3-onas (OIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio
produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje C(M)IT/MIT (3:1). Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio sausą plėvelę. Sudėtyje
sidabro chlorido ir OIT.
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