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TIKKURILA

BETOLUX
TIRPIKLINIAI BLIZGŪS GRINDŲ DAŽAI

APIBŪDINIMAS

Uretaniniai aklidiniai dažai.

PASKIRTIS

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

SAVYBĖS

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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BETOLUX
TECHNINIAI DUOMENYS
Bazė

A BAZĖ, C BAZĖ

Spalva

Spalvynai
Interjero spalvų paletė „Feel the color“, Interjero spalvų paletė „Feel the Color 2020“,
2022 metų spalvų kolekcija „Color Now“.
Spalvinama pagal „Tikkurila“ dažų spalvynus.

Blizgumas

Blizgus.

Išeiga

Betoninės grindys – 7–9 m²/l. Mediniai paviršiai – 9–11 m²/l.

Pakuočių 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

Įrankiai

Teptukas, volelis arba purkštuvas.

Džiūvimo trukmė

Dulkės nelimpa po 3–4 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Paviršių galima
naudoti maždaug po 1 sav.

Tankis (kg/l)

1–1,2 kg/l, ISO 2811.

Cheminis atsparumas

Geras atsparumas riebalams. Atsparūs nestipriems tirpikliams, pvz.,vaitspiritu ir
denatūruotam spiritui. Neatsparus stipriems tirpikliams.

Atsparumas plovimui

Geras (SFS 3755).

Atsparumas karščiui

Atlaiko 120 °C temperatūrą; esant aukštai temperatūrai šviesios spalvos pagelsta
(SFS 3757).

Sausojo likučio tūrio dalis
(proc.)

50

LOJ

Subkategorija A/i. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 500 g/l. Didžiausias LOJ kiekis
gaminyje 500 g/l.

Sandėliavimas

Gaminys atsparus šalčiui.
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BETOLUX
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo 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 +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti
80 proc.

Paviršiaus 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.

Dengimas
Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite 2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu. Dengdami pirmą sluoksnį dažus skieskite
vaitspiritu 1050 (vaitspirito naudokite iki 20–25 tūrio proc.). Kitą sluoksnį denkite po 24 val., naudokite neskiestus arba šiek tiek
atskiestus dažus.
Galima perdažyti tais pačiais dažais arba dažais „Betolux Akva“. Žr. „Paviršiaus paruošimas. Anksčiau dažytos grindys“.
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 valymas
Valykite vaitspiritu 1050 arba valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra
Dažų danga įgauna reikiamą atsparumą dilimui ir chemikalams maždaug po mėnesio, todėl iki tol dažyto paviršiaus nevalykite.
Vėliau nešvarų paviršių galite valyti šepečiu, plovimo šepečiu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu
sudrėkintu valymo įrankiu.

Dangos atnaujinimas
Galima perdažyti tais pačiais dažais arba dažais „Betolux Akva“. Žr. „Paviršiaus paruošimas. Anksčiau dažytos grindys“.

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.
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BETOLUX
SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai,<2% arom.. Atsargiai. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti
mieguistumą arba galvos svaigimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti
vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo
šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti
pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
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