
Vandeninis medienos glaistas.

• Skirtas patalpose esančių medinių paviršių, pvz.: plaušų plokščių, masyvinės
medienos ir faneros, skylėms glaistyti

• Tinka baldams, durims ir sienų bei lubų dailylentėms

64±2 proc.

82±2 proc.

2±0,2 kg/l.

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei
šiurkštumo.

Ploną glaisto sluoksnį galima šlifuoti po 4 val., storesnį – po 24 val.

Matinis.

Beržo, beržo šakų, pušies, pušies šakų, ąžuolo, ąžuolo šakų, buko, balta ir
raudonmedžio.
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Pašalinkite dulkes, purvą ir atplaišas.

Galima dengti vandeninėmis, UV kietinamomis vandeninėmis ir tirpiklinėmis „Tikkurila“
dangomis.

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, temperatūra turi būti ne
mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Denkite mentele. Jei reikia, atskieskite vandeniu. Dideles skyles glaistykite du ar
daugiau kartų. Nuglaistytą paviršių nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Vandens

Vanduo.

LOJ kiekis gaminyje 22 g/l. LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje (vandens naudojant
10 tūrio proc.) 20 g/l.

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija
apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. 
Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminių kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001
standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui,

neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasiliekame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija
yra patariamojo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir kokiu

tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas
pasekmes.
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