
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Vandeniniai poliuretaniniai akriliniai dažai.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta gyvenamųjų, komercinių ir sandėliavimo patalpų betoniniams bei mediniams laiptams ir
grindims, betoninėms pirties ir drėgnų patalpų grindims. Tinka nestipriai chemiškai ir mechaniškai
veikiamoms grindims.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojami betoninėms ir medinėms patalpose esančioms grindims dažyti. Taip pat tinka
alkidiniais bei epoksidiniais dažais ir alkidiniu bei epoksidiniu laku dengtoms grindims perdažyti.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė A BAZĖ, C BAZĖ

SpalvaSpalva Spalvinama pagal daugelį „Tikkurila“ spalvynų.

BlizgumasBlizgumas Pusiau blizgus.

IšeigaIšeiga 5–7 m²/l.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas arba volelis.

Džiūvimo trukmė (esantDžiūvimo trukmė (esant
+23 °C temperatūrai ir+23 °C temperatūrai ir
50% santykinei oro50% santykinei oro
drėgmei)drėgmei)

Dulkės nelimpa po 15 min. Kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 1 val. Paviršių
galima naudoti po 24 val. Galutinai sukietėja ir įgauna galutinį patvarumą maždaug po
2 sav.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) 1,1–1,2 kg/l, ISO 2811.

Cheminis atsparumasCheminis atsparumas Geras atsparumas riebalams ir nestipriems tirpikliams, pvz., vaitspiritui. Neatsparūs
stipriems tirpikliams.

Sausojo likučio tūrio dalisSausojo likučio tūrio dalis
(proc.)(proc.)

35

LOJLOJ Subkategorija A/i. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 140 g/l. Didžiausias LOJ kiekis
gaminyje 140 g/l.

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio.

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 15.07.2020

BETOLUX AKVA



NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Betoninis paviršius turi būti sausas ir bent 4 savaičių senumo. Santykinis betono drėgnis turi neviršyti 97 proc. Aplinkos, dengiamo
paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti
80 proc.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Nedažytos grindys

Betoninės grindys
Pašalinkite netvirtą birų paviršiaus sluoksnį betono šlifuotuvu. Pašalinkite šlifavimo dulkes.

Medinės grindys
Pašalinkite dulkes, purvą, tepalus ir riebalus.

Anksčiau dažytos grindys
Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“, kruopščiai nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite atšokusius dažus, visą paviršių
nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

DengimasDengimas
Prieš naudodami gerai išmaišykite. 

Betoninės grindys
Naujas betonines grindis nugruntuokite – padenkite 1 sluoksniu vandeniu skiestų dažų „Betolux Akva“ (vandens naudokite apie 10
tūrio proc.). Naujas nugruntuotas ir anksčiau dažytas betonines grindis padenkite 2–3 sluoksniais neskiestų dažų. Naudokite volelį
trumpais plaukeliais, o nedideliems ploteliams – sintetinį teptuką. 

Medinės grindys
Niekuo nedengtas medines grindis nugruntuokite – padenkite 1–2 sluoksniais izoliacinio grunto „Multistop“. Norėdami užtikrinti
geriausią izoliacinį poveikį denkite 2 sluoksnius. Galiausiai paviršių padenkite 2–3 sluoksniais neskiestų dažų. Naudokite sintetinį
teptuką. Pastaba! Dažai greitai džiūsta, todėl iš anksto susiplanuokite dažymo eigą, kad nesimatytų dažų dangos sandūrų. Lentas
dažykite išilgai, iš karto po kelias, korekcijas darykite tik dažams išdžiūvus.

Dažų dangos slidumui sumažinti naudokite miltelius „Liukueste“. 10 l neskiestų dažų naudokite vieną pakuotę (0,333 l) miltelių.
Sumaišykite miltelius su dažais rankiniu būdu. Pašiurkštintus dažus naudokite dengdami 2 viršutinius sluoksnius. 

Pašiurkštintais dažais galite dengti visas grindis arba norimas jų vietas (atskirkite jas dažymo juosta). Tokių dažų juostele taip pat
galite padengti viršutinę laiptų pakopos briauną.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Įrankius plauti vandeniu arba Tikkurila Pensselipesu (įrankių valikliu).

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
Dažų danga įgauna reikiamą atsparumą dilimui ir chemikalams maždaug po 2 savaičių, todėl iki tol lakuoto paviršiaus nevalykite. 

Valykite šepečiu, plovimo šepečiu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkintu valymo įrankiu.
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Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles. Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas
pagal vietos reglamentus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.
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