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Tirpiklinės poliuretaninės dangos

Kitos tirpiklinės dangos

Vandeninės dangos

Tirpiklinės epoksidinės dangos

Tirpiklinės alkidinės dangos

Turinys

Šiame kataloge pateikta trumpa standartinio kompanijos 
„Tikkurila” pramoninių metalinių paviršių dangų asortimento 
apžvalga. 

4 Temaprime  Alkidinis gruntas 
5−6 Temalac   Alkidiniai viršutinio sluoksnio dažai

7−9 Temacoat   Epoksidiniai tarpinio bei viršutinio sluoksnio dažai ir gruntas 
10 Temabond   Epoksidiniai dažai  
11 Temaline   Epoksidiniai talpyklų dažai ir danga

12−14 Temadur   Poliuretaniniai viršutinio sluoksnio dažai, vienasluoksniai  
    dažai, lakas ir priedai 
15−16 Temathane   Poliuretaniniai dažai 
16 Temaclad   Poliuretaniniai dažai

17 Duasolid   Oksirano esterio dažai 
18 Temacryl   Akriliniai dažai 
18–19 Temal   Karščiui atsparūs silikoniniai dažai 
19 Temanyl   Viniliniai dažai 
19 Temasolid  Poliuretaniniai dažai
19 Temamatt   Matinamoji pasta
20 Temasilox  Polisiloksaniniai viršutinio sluoksnio dažai 
21 Temazinc   Cinko prisotintas gruntas 
21 Temasil    Cinko prisotintas gruntas

22 Fontecryl   Akriliniai dažai ir gruntas 
22 Fontelac   Alkidiniai viršutinio sluoksnio dažai 
23 Fontefire  Priešgaisrinė danga   
24 Fontecoat   Epoksidiniai viršutinio sluoksnio dažai ir gruntas 
25 Fontedur   Poliuretaniniai dažai 
25 Fontezinc  Cinko prisotintas gruntas
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TEMAPRIME – alkidinis gruntas 

Temaprime EE
Vienkomponentis greitai džiūstantis specialus 
gruntas

• turi cinko fosfato
• labai geros antikorozinės savybės
• tinka cinkuotiems ir aliumininiams paviršiams
• patalpose esantiems plieniniams paviršiams galima naudoti be 
jokio viršutinio sluoksnio 

Paskirtis. Naudojama talpyklų išorei, žemės ūkio technikai ir 
įvairiems paviršiams, kai reikia ypač gero sukibimo ir puikių 
antikorozinių savybių.
Sausojo likučio tūrio dalis. 47 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Rausvai ruda (TVT 4000) ir pilka (TVT 4001). Spalvinimo 
sistema „Temaspeed Premium“.
Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

Temaprime EUR
Vienkomponentis greitai džiūstantis alkidinis gruntas

• turi cinko fosfato
• ekonomiškas, idealiai tinka surinkimo ir dažymo cechuose esant 
greitam gamybos ciklui
• patalpose esantiems plieniniams paviršiams galima naudoti be 
jokio viršutinio sluoksnio 
• turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikatą Nr. 
VTT-C-11500-15-16

Paskirtis. Naudojama plieninėms konstrukcijoms, žemės ūkio, 
statybinei ir kitokiai technikai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 51 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Rausvai ruda (TVT 4000) ir pilka (TVT 4001). Spalvinimo 
sistema „Temaspeed Premium“.
Pakuotės. 3 l, 20 l. 

TEMALAC – alkidiniai viršutinio 
sluoksnio dažai 

Temalac AB 70
Vienkomponenčiai blizgūs alkidiniai  
viršutinio sluoksnio dažai

• gerai išlaiko blizgesį ir spalvą netgi pramoninėje aplinkoje
• idealiai tinka remontiniam dažymui

Paskirtis. Ypač tinka tiltams, talpyklų išorei, plieninėms 
konstrukcijoms ir įvairiems plieniniams paviršiams dažyti jų 
buvimo vietoje.
Sausojo likučio tūrio dalis. 51 proc.
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“, taip pat metalizuotomis spalvomis. 
Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.
Pakuotės. 10 l, 20 l.

Temalac FD 20
Vienkomponenčiai pusiau matiniai alkidiniai 
vienasluoksniai dažai

• greitai džiūsta
• turi cinko fosfato
• geros dengiamosios savybės
• idealiai tinka surinkimo ir dažymo cechuose esant greitam 
gamybos ciklui
• galima naudoti kaip alkidinių dažų gruntą

Paskirtis. Dažniausiai naudojami kaip vienasluoksniai dažai 
plieninėms konstrukcijoms.
Sausojo likučio tūrio dalis. 50 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotės. 10 l, 20 l.

Temalac FD 50 
Vienkomponenčiai pusiau blizgūs alkidiniai  
viršutinio sluoksnio dažai

• greitai džiūsta
• turi antikorozinių pigmentų
• puikiai išlaiko blizgesį ir spalvą
• idealiai tinka surinkimo ir dažymo cechuose esant greitam 
gamybos ciklui
• dėl antikorozinių pigmentų taip pat galima naudoti kaip 
vienasluoksnius dažus

Paskirtis. Naudojama plieninėms konstrukcijoms, techninės 
priežiūros aikštelėms, įvairiai technikai bei įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 47 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas. Taip pat galima naudoti elektrostatinį 
dažymo būdą.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

Temalac FD 80
Vienkomponenčiai blizgūs alkidiniai  
viršutinio sluoksnio dažai

• greitai džiūsta
• puikiai išlaiko blizgesį ir spalvą
• idealiai tinka surinkimo ir dažymo cechuose esant greitam 
gamybos ciklui

Paskirtis. Naudojama plieninėms konstrukcijoms, techninės 
priežiūros aikštelėms, įvairiai technikai bei įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 45 proc.
Įrankiai. Beoris ir įprastas purkštuvai. Taip pat galima naudoti 
elektrostatinį dažymo būdą.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

Patalpose esančios plieninės konstrukcijos dengtos gruntu „Temaprime EUR“ ir viršutinio sluoksnio dažais „Temalac FD 50“ Žemės ūkio technika dengta dažais „Temalac FD 80“

Tirpiklinis alkidinis gruntas Tirpikliniai alkidiniai dažai
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TEMALAC – alkidiniai dažai 

Temalac SC-F 20 (pusiau matiniai) 
Temalac SC-F 40 (pusiau blizgūs) 
Temalac SC-F 80 (blizgūs)
Didelį sausąjį likutį turintys vienkomponenčiai 

alkidiniai dažai 

• rekomenduojama naudoti plieniniams  
paviršiams kaip vienasluoksnius dažus
• turi antikorozinių pigmentų
• greitai džiūsta
• geros dengiamosios savybės
• galima dengti storu sluoksniu

Paskirtis. Naudojama plieninėms  
konstrukcijoms, techninės priežiūros  
aikštelėms, įvairiai technikai bei įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 61 proc. (SC-F 20  
ir SC-F 40) ir 56 proc. (SC-F 80).
Įrankiai. Kombinuotasis, kaitinamasis beoris ir įprastas 
purkštuvai. 
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotė. 20 l.

Temalac ML 90 
Vienkomponenčiai labai blizgūs alkidiniai  
viršutinio sluoksnio dažai

• puikiai išlaiko blizgesį ir spalvą
• galima naudoti technologiją „šlapias ant šlapio“

Paskirtis. Naudojama žemės ūkio technikai, talpyklų išorei, 
krovininėms priekaboms, transporto priemonėms ir kitai 
technikai bei įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 45 proc. 
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas. 
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

Temacoat GPL-S Primer 
Dvikomponentis epoksidinis gruntas  
su poliamidiniu kietikliu

• turi cinko fosfato
• puikiai sukimba su plieniniais, cinkuotais ir aliumininiais 
paviršiais
• galima greitai dengti kitą sluoksnį
• naudojamas kaip epoksidinių ir poliuretaninių dažų gruntas 
arba tarpinis sluoksnis, taip pat kaip cinko turinčių dažų tarpinis 
sluoksnis
• turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikatą Nr. 
VTT-C-4031-15-09

Paskirtis. Naudojama tiltams, krovininėms priekaboms, 
kranams, plieniniams stiebams, konvejeriams, įvairioms 
plieninėms konstrukcijoms, įvairiai technikai ir įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 55 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Rausvai ruda (TVT 4000), pilka (TVT 4001) ir kitos, pvz., 
grunto spalvyno „Temaspeed Primers“, spalvos. Spalvinimo 
sistema „Temaspeed Premium“.
Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

Temacoat EP Primer
Dvikomponentis epoksidinis gruntas

• geras kainos ir kokybės santykis
• turi cinko fosfato
• gerai sukimba su plieniniais, cinkuotais ir 
aliumininiais paviršiais
• galima greitai dengti kitą sluoksnį
• naudojamas kaip epoksidinių ir 
poliuretaninių dažų gruntas arba tarpinis 
sluoksnis

Paskirtis. Naudojama tiltams, krovininėms 
priekaboms, kranams, plieniniams stiebams, 
konvejeriams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms, įvairiai 
technikai ir įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 53 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. RAL 7035.
Pakuotė. 20 l.

TEMACOAT – epoksidiniai gruntas ir tarpinio sluoksnio dažai 

DIDELĮ SAUSĄJĮ 
LIKUTĮ TURINTYS
ALKIDINIAI DAŽAI

 

Žemės ūkio technika dengta gruntu „Temaprime EE“ ir dažais „Temalac ML 90“

Tirpikliniai alkidiniai dažai Tirpiklinės epoksidinės dangos

DIDELĮ SAUSĄJĮ 
LIKUTĮ TURINTYS

STORASLUOKSNIAI
ALKIDINIAI DAŽAI

 

Temacoat GPL-S MIO
Dvikomponenčiai epoksidiniai dažai  
su poliamidiniu kietikliu

• turi žėrutinio geležies oksido pigmentų
• sudaro labai tvirtą ir patvarią dangą
• galima greitai dengti kitą sluoksnį
• naudojami atšiauraus klimato ir tiškalų veikiamiems 
epoksidiniais ir poliuretaniniais dažais dengiamiems paviršiams 
kaip tarpinis sluoksnis
• viršutinį sluoksnį galima dengti po ilgesnio laikotarpio

Paskirtis. Naudojama tiltams, talpyklų išorei, konvejeriams, 
vamzdynų estakadoms ir įvairioms plieninėms konstrukcijoms 
bei įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 60 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Raudona ir pilka. 
Pakuotė. 20 l.

Temacoat Primer
Dvikomponenčiai didelį sausąjį likutį  
turintys derva modifikuoti  
epoksidiniai dažai 

• turi antikorozinių pigmentų, pvz., cinko  
fosfato
• gerai sukimba su plieniniais, cinkuotais ir  
aliumininiais paviršiais
• naudojamas atmosferos, mechaniškai ir chemiškai  
veikiamiems paviršiams gruntuoti arba kaip tarpinis sluoksnis

Paskirtis. Naudojama statybinėms konstrukcijoms, vamzdynų 
estakadoms, konvejeriams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms 
ir įvairiai įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 72 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Rausvai ruda (TVT 4000) ir pilka (TVT 4001).
Pakuotė. 20 l.
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Temacoat GPL 
Dvikomponenčiai epoksidiniai viršutinio sluoksnio 
dažai su amino adukto kietikliu

• blizgūs
• atlaiko:
- iki +150 °C karštį sausoje aplinkoje ir iki +60 °C karštį vandenyje
- mirkimą mineraliniuose, augaliniuose ir gyvūniniuose 
riebaluose
- mirkimą skiestuose neoksiduojančiųjų rūgščių tirpaluose 
• ypač tinka kaip viršutinio sluoksnio dažai epoksidiniais dažais 
dengtiems paviršiams esant stipriai trinčiai ir (arba) cheminiam 
poveikiui

Paskirtis. Naudojama tiltams, talpykloms, medienos perdirbimo 
bei chemijos pramonės plieninėms konstrukcijoms ir įrangai, 
pvz.: vamzdynų estakadoms, konvejeriams, popieriaus gamybos 
mašinoms ir kt.
Sausojo likučio tūrio dalis. 55 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

Temacoat GS 50
Dvikomponenčiai epoksidiniai tarpinio ir viršutinio 
sluoksnio dažai su poliamido kietikliu

• galima dengti storu sluoksniu
• galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus
• greitai džiūsta, galima greitai dengti viršutinį sluoksnį ir 
naudoti
• cinkuotiems ir aliumininiams paviršiams galima naudoti be 
grunto
• naudojami kaip tarpinio arba viršutinio sluoksnio dažai 
epoksidiniais ir poliuretaniniais dažais dengtiems paviršiams 
esant trinčiai ir mechaniniam ir (arba) cheminiam poveikiui

Paskirtis. Naudojama krovininėms priekaboms, konvejeriams, 
vamzdynų estakadoms ir įvairioms plieninėms konstrukcijoms.
Sausojo likučio tūrio dalis. 57 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotės. 10 l, 20 l.

DIDELĮ SAUSĄJĮ 
LIKUTĮ IR MAŽĄ 
TIRPIKLIO KIEKĮ 

TURINTYS  
ALKIDINIAI  

DAŽAI  

Temacoat RM 40 
Dvikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai 
dažai 

• labai geras atsparumas dilimui, chemikalams ir mirkimui 
vandenyje 
• galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus
• naudojami patalpose ir lauke esantiems mechaniškai ir 
(arba) chemiškai veikiamiems plieniniams, aliumininiams ir 
cinkuotiems paviršiams gruntuoti ir kaip viršutinis sluoksnis
• taip pat naudojami požeminėms ir povandeninėms 
konstrukcijoms 
• pagal JAV maisto ir vaistų kontrolės tarnybos (FDA) 
reikalavimus tinka sąlyčiui su maistu (FDA, 21 CFR, 175.300)

Paskirtis. Naudojama statybinėms konstrukcijoms, vamzdynų 
estakadoms, laivų korpusams, įvairioms plieninėms 
konstrukcijoms ir įvairiai įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 67 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

Temacoat 50
Dvikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai 
dažai 

• gerai sukimba su plieniniais, cinkuotais ir aliumininiais 
paviršiais
• naudojami atmosferos ir mechaniškai bei chemiškai 
veikiamiems paviršiams gruntuoti ir kaip tarpinis arba 
viršutinis sluoksnis, taip pat požeminėms ir povandeninėms 
konstrukcijoms
• kietėja net -5 °C temperatūroje
• galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus

Paskirtis. Naudojama statybinėms konstrukcijoms, vamzdynų 
estakadoms, konvejeriams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms 
ir įvairiai įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 73 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotė. 20 l.

Temacoat SPA 50
Dvikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai 
dažai 

• gerai sukimba su plieniniais, cinkuotais ir aliumininiais 
paviršiais
• naudojami atmosferos ir mechaniškai bei chemiškai 
veikiamiems paviršiams gruntuoti ir kaip tarpinis arba viršutinis 
sluoksnis
• galima greitai dengti viršutinį sluoksnį ir naudoti
• galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus

Paskirtis. Naudojama statybinėms konstrukcijoms, vamzdynų 
estakadoms, konvejeriams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms 
ir įvairiai įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 68 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotė. 20 l.

Plieniniai laiptai ir patalpoje esantys metaliniai paviršiai dengti 

dažais „Temacoat RM 40“

Patalpose esančios plieninės konstrukcijos dengtos viršutinio sluoksnio dažais „Temacoat GPL“

Tirpiklinės epoksidinės dangos Tirpiklinės epoksidinės dangos

TEMACOAT – epoksidiniai viršutinio sluoksnio dažai
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TEMABOND – epoksidiniai dažai

Temabond ST 200 
Dvikomponenčiai modifikuoti epoksidiniai dažai 

• turi aliuminio pigmentų
• didelis sausasis likutis
• antikoroziniai
• sudaro didelio tankio dangą, atsparią chemikalams ir dilimui
• labai gerai prilimpa netgi prie rankiniu būdu nuvalyto (St2) 
plieno 
• galima dengti storu sluoksniu, taip pat ir teptuku
• mažas tirpiklio kiekis
• galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus

Paskirtis. Ypač tinka gruntuoti plieniniams paviršiams, kuriuos 
sunku nuvalyti, naudojamiems apdirbimo bei chemijos 
pramonėje ir mirkstantiems vandenyje, pvz.: tiltams, talpykloms, 
medienos perdirbimo bei chemijos pramonės plieninėms 
konstrukcijoms ir įrangai, pvz.: popieriaus gamybos mašinoms, 
konvejeriams, vamzdynų estakadoms ir kt. Taip pat naudojami 
plieniniams paviršiams perdažyti ir pažeistai, pvz., gabenant ar 
montuojant, dažų dangai atkurti.
Sausojo likučio tūrio dalis. 80 proc.
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Aliuminio.
Pakuotės. 5 l, 20 l.

Temabond ST 300
Dvikomponenčiai modifikuoti epoksidiniai dažai

• didelis sausasis likutis
• antikoroziniai
• sudaro didelio tankio dangą, atsparią chemikalams ir dilimui
• labai gerai prilimpa netgi prie rankiniu būdu nuvalyto (St2) 
plieno 
• galima dengti storu sluoksniu, taip pat ir teptuku
• dėl mažo tirpiklio kiekio mažiau teršia aplinką nei įprasti 
epoksidiniai dažai
• galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus

Paskirtis. Ypač tinka gruntuoti plieniniams paviršiams, kuriuos 
sunku nuvalyti, naudojamiems apdirbimo bei chemijos 
pramonėje ir mirkstantiems vandenyje. Taip pat naudojami 
plieniniams paviršiams perdažyti ir pažeistai, pvz., gabenant ar 
montuojant, dažų dangai atkurti.
Sausojo likučio tūrio dalis. 80 proc.
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.
Pakuotė. 20 l.

Temaline EPL 100 
Dvikomponenčiai epoksidiniai fenoliniai dažai

• atsparūs mirkimui skiestuose neoksiduojančiųjų rūgščių, 
šarmų ir druskų tirpaluose
• atsparūs degalams ir chemikalams
• gali mirkti karštame (nuo +65 ºC iki +90 ºC temperatūros) 
vandenyje
• atlaiko iki +150 °C karštį sausoje aplinkoje

Paskirtis. Naudojama talpyklų vidui. 
Sausojo likučio tūrio dalis. 72 proc.
Įrankiai. Purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Balta.
Pakuotė. 20 l.

Temaline TL
Dvikomponentė betirpiklė epoksidinė danga

• geras atsparumas mirkimui skiestuose neoksiduojančiųjų 
rūgščių, šarmų ir druskų tirpaluose
• naudojama mirkstantiems plieniniams paviršiams, kai reikia 
ypač atsparios dilimui ir mechaniniam bei cheminiam poveikiui 
dangos
• atspari chemikalams 
• tinka bešvinio benzino cisternoms dengti

Paskirtis. Naudojama naftos produktų talpykloms, miškų bei 
chemijos pramonės talpykloms, nuotekų valymo įrenginiams  
ir kt.
Sausojo likučio tūrio dalis. 100 proc.
Įrankiai. Kaitinamasis beoris purkštuvas 
Spalva. Pilka.
Pakuotė. 20 l.

DIDELĮ 
SAUSĄJĮ LIKUTĮ IR 

MAŽĄ TIRPIKLIO KIEKĮ 
TURINTYS 

ANTIKOROZINIAI
EPOKSIDINIAI 

DAŽAI  

 
CHEMIKALAMS 

ATSPARIOS 
EPOKSIDINĖS 

DANGOS 

Chemikalų talpyklų vidus dengtas dažais „Temaline EPL 100“Kasybos įrangos konstrukcijos dengtos dažais „Temabond ST 200“ ir „Temadur 50“

Tirpiklinės antikorozinės dangos Talpyklų dangos
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Temadur 50 (pusiau matiniai)
Temadur 90 (blizgūs)
Dvikomponenčiai poliuretaniniai dažai

• su alifatinio izocianato kietikliu 
• labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
• patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
• gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
• naudojami kaip epoksidinių ir poliuretaninių dažų viršutinis 
sluoksnis esant atmosferos ir (arba) cheminiam poveikiui
• dažai „Temadur 50“ turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) 
sertifikatą Nr. VTT-C-4033-15-09
• pagal JAV maisto ir vaistų kontrolės tarnybos (FDA) 
reikalavimus tinka sąlyčiui su maistu (FDA, 21 CFR, 175.300)

Paskirtis. Naudojama transporto priemonėms, krovininėms 
priekaboms, talpyklų išorei, plieniniams karkasams, įvairioms 
plieninėms konstrukcijoms, įvairiai technikai ir įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 56 proc. (blizgumo laipsnis 50),  
55 proc. (blizgumo laipsnis 90).
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotės. 3 l, 10 l.

Temadur SC-F 20 (pusiau matiniai)
Temadur SC-F 50 (pusiau blizgūs)
Temadur SC-F 80 (blizgūs)
Dvikomponenčiai greitai džiūstantys  
poliuretaniniai dažai

• su alifatinio izocianato kietikliu 
• turi antikorozinių pigmentų
• labai geras atsparumas atmosferos 
poveikiui ir dilimui
• patvarūs, lengvai valomi ir 
nekreidėjantys
• gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
• naudojami kaip epoksidinių ir poliuretaninių  
dažų viršutinis sluoksnis esant atmosferos ir  
(arba) cheminiam poveikiui, 
pvz.: talpyklų išorei, plieniniams karkasams ir kt. plieninėms 
konstrukcijoms

Paskirtis. Ypač tinka naudoti kaip vienasluoksnius dažus žemės 
ūkio technikai, žemkasėms ir kitokiai technikai bei įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 60 proc. (SC-F 20), 63 proc.  
(SC-F 50), 65 proc. (SC-F 80).
Įrankiai. Beoris ir įprastas purkštuvai.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotė. 10 l.

Temadur HS 90
Dvikomponenčiai didelį sausąjį likutį turintys  
labai blizgūs poliuretaniniai dažai

• labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
• patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
• labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
• mažesnis LOJ kiekis nei įprastų poliuretaninių dangų

Paskirtis. Naudojama transporto priemonėms, krovininėms 
priekaboms, talpyklų išorei, plieniniams karkasams, įvairioms 
plieninėms konstrukcijoms, įvairiai technikai ir įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 60 proc. 
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotės. TAL: 3 l, 10 l, 20 l; TCL: 3 l, 10 l, 20 l, 200 l.

GREITAI 
DŽIŪSTANTYS

STORASLUOKSNIAI
POLIURETANINIAI 

DAŽAI 

TEMADUR – poliuretaniniai dažai 

Temadur 10 (matiniai) 
Temadur 20 (pusiau matiniai)
Dvikomponenčiai poliuretaniniai dažai

• turi antikorozinių pigmentų
• su alifatinio izocianato kietikliu 
• matiniai ir pusiau matiniai
• labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
• naudojami kaip poliuretaninių dažų gruntas arba kaip 
epoksidinių dažų viršutinis sluoksnis esant atmosferos ir (arba) 
cheminiam poveikiui
• galima naudoti plieniniams, cinkuotiems ir aliumininiams 
paviršiams kaip vienasluoksnius dažus
• turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikatą
• pagal JAV maisto ir vaistų kontrolės tarnybos (FDA) 
reikalavimus tinka sąlyčiui su maistu (FDA, 21 CFR, 175.300)

Paskirtis. Naudojama transporto priemonėms, krovininėms 
priekaboms, talpyklų išorei, plieniniams karkasams, įvairioms 
plieninėms konstrukcijoms, įvairiai technikai ir įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 54 proc. (blizgumo laipsnis 10),  
57 proc. (blizgumo laipsnis 20).
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotės. 3 l, 10 l.

Sunkiomis sąlygomis dirbanti technika dengta dažais „Temadur SC-F 80“ Žemės ūkio technika ir įranga dengta dažais „Temadur HS 90“

Tirpiklinės poliuretaninės dangos Tirpiklinės poliuretaninės dangos
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TEMATHANE, TEMACLAD – poliuretaniniai dažai

Temathane PC 50
Dvikomponenčiai pusiau blizgūs poliuretaniniai 
dažai

• didelis sausasis likutis
• su alifatinio izocianato kietikliu 
• labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
• patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
• labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
• naudojami kaip epoksidinių ir poliuretaninių dažų viršutinis 
sluoksnis esant atmosferos poveikiui

Paskirtis. Naudojama talpyklų išorei, plieniniams statiniams ir 
įvairioms plieninėms konstrukcijoms.
Sausojo likučio tūrio dalis. 65 proc. 
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotė. 10 l.

Temathane PC 80
Dvikomponenčiai blizgūs poliuretaniniai dažai

• didelis sausasis likutis
• su alifatinio izocianato kietikliu 
• ypač geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
• patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
• labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
• naudojami kaip epoksidinių ir poliuretaninių dažų viršutinis 
sluoksnis esant atmosferos poveikiui

Paskirtis. Naudojama talpyklų išorei, plieniniams statiniams ir 
įvairioms plieninėms konstrukcijoms.
Sausojo likučio tūrio dalis. 66 proc. 
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotė. 10 l.

Suskystintųjų dujų siurbliai ir vamzdynai dengti dažais „Temabond ST 200“ ir „Temathane“

Tirpiklinės poliuretaninės dangosTirpiklinės poliuretaninės dangos

TEMADUR – poliuretaninis lakas

Temadur Clear 
Dvikomponentis blizgus poliuretaninis lakas

• labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
• patvarus, lengvai valomas ir nekreidėjantis
• gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
• naudojamas kaip poliuretaninių dažų viršutinis sluoksnis 
• tinka variniams, žalvariniams, aliumininiams ir cinkuotiems 
paviršiams dengti
• turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikatą  
Nr. VTT-C-4028-15-09

Paskirtis. Naudojama talpyklų išorei, plieniniams statiniams ir 
įvairioms plieninėms konstrukcijoms.
Sausojo likučio tūrio dalis. 43 proc. 
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Bespalvis.
Pakuotė. 10 l.

Žemės ūkio technika dengta dažais „Temadur 20“ ir laku „Temadur Clear“

TEMADUR – priedai 

Temadur Accelerator 
Greitiklis

Skirtas poliuretaninių dažų „Temadur 20“, „Temadur 50“ bei 
„Temadur 90“ ir poliuretaninio lako „Temadur Clear“ kietėjimui 
paspartinti.

Pakuotės. 1 l, 10 l.

Temadur AG Extra
Priedas nuo grafičių 

• palengvina grafičių ir kitokių dažų šalinimą
• silpnina lipdukų sukibimą su paviršiumi

Paskirtis. Naudojama dvikomponenčiams poliuretaniniams 
dažams ir lakui. Skirta naudoti tik pramonėje  
(direktyva 1999/13/EB).
Pakuotės. 3 l, 10 l.
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IDEALIAI TINKA 
STOGŲ DANGAI 

 

Temathane 50 
Dvikomponenčiai pusiau blizgūs poliuretaniniai 
dažai

• su alifatinio izocianato kietikliu 
• labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
• patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
• gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
• naudojami kaip epoksidinių ir poliuretaninių dažų viršutinis 
sluoksnis esant atmosferos poveikiui

Paskirtis. Naudojama talpyklų išorei, plieniniams statiniams ir 
įvairioms plieninėms konstrukcijoms.
Sausojo likučio tūrio dalis. 55 proc. 
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotė. 10 l.

Temaclad SC 50
Dvikomponenčiai pusiau blizgūs akriliniai 
poliuretaniniai dažai

• su alifatinio izocianato kietikliu
• turi antikorozinių pigmentų
• ypač gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
• sudaro tvirtą dilimui atsparią dangą
• lengvai valomi
• naudojami plieniniams, aliumininiams ir cinkuotiems 
paviršiams kaip vienasluoksniai dažai
• taip pat naudojami kaip epoksidinių ir poliuretaninių dažų 
viršutinis sluoksnis 

Paskirtis. Naudojama cinkuotam lakštiniam metalui, pvz., stogo 
dangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 55 proc. 
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai (dideliems plotams) ir 
teptukas (mažiems ploteliams).
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotė. 10 l.

Plieninė stogo danga dengta dažais „Temaclad SC 50“

Tirpiklinės poliuretaninės dangos

DIDELĮ SAUSĄJĮ 
LIKUTĮ TURINTYS

STORASLUOKSNIAI
OKSIRANO ESTERIO

DAŽAI 

DUASOLID – oksirano esterio dažai

Duasolid 50 
Dvikomponenčiai oksirano esterio dažai

• turi antikorozinių pigmentų
• labai patvarūs
• didelis sausasis likutis
• blizgumas priklauso nuo kietiklio
• galima dengti storu sluoksniu (vieno sluoksnio storis gali būti 
iki 100 μm)
• naudojami kaip vienasluoksniai dažai arba kaip viršutinio 
sluoksnio dažai oksirano esterio dažais dengtiems plieniniams 
trinties ir chemikalų veikiamiems paviršiams esant atšiauriam 
klimatui

Paskirtis. Naudojama žemkasėms, krovininėms priekaboms, 
keltuvams, šakiniams krautuvams, žemės ūkio technikai, elektros 
prietaisams, siurbliams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms, 
įvairiai įrangai ir technikai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 65 proc. 
Įrankiai. Beoris, įprastas ir elektrostatinis purkštuvai.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotė. 10 l.

Smūginis trupintuvas dengtas dažais „Duasolid 50“

Kitos tirpiklinės dangos
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Kiti serijos TEMA gaminiai 

Temacryl AR 50 
Vienkomponenčiai fizinio džiūvimo pusiau blizgūs 
akriliniai viršutinio sluoksnio dažai 

• galima dengti storu sluoksniu
• galima dengti esant mažai temperatūrai
• atlaiko iki +80 ºC karštį sausoje aplinkoje

Paskirtis. Naudojama jūrinio klimato ar pramoninės aplinkos ir 
nestipriai chemiškai veikiamiems plieniniams paviršiams, pvz.: 
tiltams, kranams, konvejeriams, uostų įrangai ir talpyklų išorei.
Sausojo likučio tūrio dalis. 40 proc. 
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“, taip pat metalizuotomis spalvomis. 
Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.
Pakuotė. 10 l.

Temacryl EA 50
Dvikomponenčiai akriliniai viršutinio sluoksnio  
dažai be izocianatų

• labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
• patvarūs, nekreidėjantys ir lengvai valomi
• gerai išlaiko blizgesį ir spalvą

Paskirtis. Naudojama talpyklų išorei, plieniniams stiebams, 
krovininėms priekaboms, įvairioms plieninėms konstrukcijoms, 
įvairiai technikai ir įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 50 proc. 
Įrankiai. Beoris ir įprastas purkštuvai.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“, taip pat metalizuotomis spalvomis. 
Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.
Pakuotė. 10 l.

Temal 400
Karščiui atsparūs silikoniniai dažai

• ant plieninių paviršių atlaiko iki +400 ºC karštį sausoje aplinkoje

Paskirtis. Naudojama aukštos temperatūros veikiamų plieninių 
konstrukcijų išorei dažyti. Tinka židinių durelėms, dūmtraukiams, 
išmetamiesiems vamzdžiams, pirčių krosnims ir įvairiems 
įkaistantiems vidaus bei lauko metaliniams paviršiams.
Sausojo likučio tūrio dalis. 19 proc. 
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Juoda.
Pakuotė. 10 l.

Židinio durelės dengtos dažais „Temal 400“

Telekomunikacijų bokštas dengtas gruntu „Temanyl MS Primer“ 

ir dažais „Temacryl AR 50“

Kitos tirpiklinės dangos

Kiti serijos TEMA gaminiai 

Temal 600 HB 
Storasluoksniai silikoniniai dažai su aliuminio 
pigmentais

• ant negruntuotų plieninių paviršių atlaiko iki +650 ºC karštį 
sausoje aplinkoje, o ant dengtų cinko turinčiais silikatiniais 
dažais – iki +400 ºC karštį sausoje aplinkoje.

Paskirtis. Naudojama aukštos temperatūros veikiamų plieninių 
konstrukcijų išorei dažyti. Tinka židinių durelėms, dūmtraukiams, 
išmetamiesiems vamzdžiams, pirčių krosnims ir įvairiems 
įkaistantiems vidaus bei lauko metaliniams paviršiams.
Sausojo likučio tūrio dalis. 75 proc. 
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Aliuminio.
Pakuotė. 10 l.

Temanyl PVB
Vienkomponentis matinis sukibimą gerinantis 
polivinilbutiralinis gruntas

• greitai džiūsta
• galima naudoti technologiją „šlapias ant šlapio“
• galima naudoti kaip miltelinių dangų gruntą

Paskirtis. Naudojamas plieniniams, cinkuotiems, nerūdijančio 
plieno ir aliumininiams paviršiams kaip sukibimą gerinantis 
gruntas.
Sausojo likučio tūrio dalis. 23 proc. 
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir nardinamasis 
dengtuvas.
Spalva. Pilka ir geltona.
Pakuotė. 20 l.

Temasolid EZ 80
Dvikomponenčiai didelį sausąjį likutį turintys  
blizgūs poliuretaniniai dažai

• turi antikorozinių pigmentų
• sudaro tvirtą, patvarią ir lengvai valomą dangą
• labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
• labai geras atsparumas įbrėžimams
• nevarva, todėl lengva dengti storu sluoksniu
 
Paskirtis. Ypač tinka kaip vienasluoksniai dažai žemės ūkio 
technikai, žemkasėms ir kitokiai technikai bei įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 75 proc. 
Įrankiai. Beoris ir įprastas purkštuvai.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotės. 20 l, 200 l.

Temanyl MS Primer
Vienkomponentis modifikuotas vinilinis gruntas

• geras atsparumas dilimui, mirkimui ir atmosferos poveikiui
• galima dengti esant mažai temperatūrai
• galima naudoti kaip įprastų ir savaiminio poliravimosi 
neapaugančiųjų dažų gruntą
• galima naudoti kaip vinilinių, chlorkaučiuko ir akrilinių dažų 
gruntą 

Paskirtis. Naudojama vandenyje mirkstančioms plieninėms, 
cinkuotoms ir aliumininėms konstrukcijoms, pvz., laivų dugnui.
Sausojo likučio tūrio dalis. 38 proc. 
Įrankiai. Purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Aliuminio.
Pakuotė. 20 l.

Temamatt matting paste
Matinamoji pasta

• prislopina gaminių „Temalac FD 80“, „Temalac ML 90“, „Duasolid 
50“, „Temadur 90“ ir kt. blizgumą.

Pakuotė. 1 l.

Bokštinės darbinės platformos dengtos gruntu „Temanyl PVB“ 

bei „Temacoat GPL-S“ ir dažais „Temathane PC 80“

Kitos tirpiklinės dangos

VIRŠUTINIO 
SLUOKSNIO 

DAŽAI 
BE IZOCIANATŲ



Kitos tirpiklinės dangos

Temasilox
Dvikomponenčiai didelį sausąjį likutį turintys labai 
blizgūs polisiloksaniniai viršutinio sluoksnio dažai

• be izocianatų
• sudėtyje yra silikonu modifikuotos epoksidinės dervos
• nesitraukia ir netrūkinėja
• sausojo likučio tūrio dalis – 89 proc., sausojo likučio masės 
dalis – 91 proc. 
• labai geras atsparumas atmosferos poveikiui, dilimui ir korozijai
• pagal standartą NORSOK M-501 (1 sistema, 6 keitinys) galima 
naudoti kaip viršutinio sluoksnio dažus patvirtintoms sistemoms

Paskirtis. Ypač tinka kaip izocianatų neturintys viršutinio 
sluoksnio dažai plieninėms jūrinėms, tiltų, chemijos pramonės, 
naftos perdirbimo įrenginių, elektrinių ir kt. konstrukcijoms 
esant atšiauriam koroziją sukeliančiam klimatui. Dengiant 
tiesiai ant cinko prisotinto grunto tinka naudoti netgi esant 
koroziškumo kategorijai C5. Taip pat galima naudoti kaip 
vienasluoksnius srautinio valymo įranga nuvalyto ir fosfatuoto 
plieno dažus.
Sausojo likučio tūrio dalis. 89 proc. 
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Premium“.
Pakuotės. 20 l, 200 l.

20 21

Temazinc 77 
Dvikomponentis cinko prisotintas epoksidinis 
gruntas su poliamidiniu kietikliu

• suteikia plienui katodinę apsaugą
• naudojamas kaip epoksidinių, poliuretaninių ir akrilinių dažų 
gruntas
• galima naudoti be jokio viršutinio sluoksnio
• sudėtyje esančio cinko kiekis atitinka standarto ISO 12944-5 
reikalavimus

Paskirtis. Naudojama tiltams, kranams ir plieniniams karkasams, 
taip pat miškų ir chemijos pramonės įrangai bei plieninėms 
konstrukcijoms, pvz.: vamzdynų estakadoms, konvejeriams ir kt.
Sausojo likučio tūrio dalis. 52 proc. 
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Pilka.
Pakuotė. 10 l.

Temazinc 99
Dvikomponentis cinko prisotintas epoksidinis 
gruntas su poliamidiniu kietikliu

• suteikia plienui katodinę apsaugą
• naudojamas kaip epoksidinių, poliuretaninių ir akrilinių 
dažų gruntas
• galima naudoti be jokio viršutinio sluoksnio

Paskirtis. Naudojama tiltams, kranams ir plieniniams karkasams, 
taip pat miškų ir chemijos pramonės įrangai bei plieninėms 
konstrukcijoms, pvz.: vamzdynų estakadoms, konvejeriams ir kt.
Sausojo likučio tūrio dalis. 55 proc. 
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Pilka.
Pakuotė. 10 l.

TEMAZINC, TEMASIL – cinko prisotintas gruntas

Temazinc EE
Vienkomponentis matinis cinko prisotintas gruntas 

• suteikia plienui katodinę apsaugą
• naudojamas atmosferos ir chemiškai veikiamiems plieniniams 
paviršiams gruntuoti  
• atmosferos veikiamiems paviršiams galima naudoti be jokio 
viršutinio sluoksnio

Paskirtis. Idealiai tinka pažeistai cinko turinčio plieninių paviršių 
grunto dangai atnaujinti. 
Sausojo likučio tūrio dalis. 56 proc. 
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai, teptukas ir nardinamasis 
dengtuvas.
Spalva. Pilka.
Pakuotė. 10 l.

Temasil 90
Dvikomponentis cinko prisotintas etilsilikatinis 
gruntas 

• suteikia plienui katodinę apsaugą
• ypač geras atsparumas korozijai
• labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui 
• atlaiko iki +480 °C karštį 
• atsparus mirkimui riebaluose ir įvairiuose tirpikliuose 
• galima naudoti be jokio viršutinio sluoksnio

Paskirtis. Naudojama tiltams, vamzdynams, šilumokaičiams, 
chemikalų talpykloms ir kt.
Sausojo likučio tūrio dalis. 55 proc. 
Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Žalsvai pilka.
Pakuotė. 10 l. 

Kitos tirpiklinės dangos

Atšiauraus jūrinio klimato sąlygomis naudojamas gruntas „Temazinc 99“ ir dažai „Temacoat Primer“ bei „Temasilox“

ATITINKA 
STANDARTO 

NORSOK M-501
REIKALAVIMUS

Tiltų konstrukcijos dengtos gruntu „Temazinc 77“ ir dažais „Temacoat GPL-S MIO“ bei „Temathane 50“



Vandeninės dangos

Priešgaisrinė danga
 
Fontefire ST 60 
Vandeninė vienkomponentė priešgaisrinė danga

• veikiama karščio plečiasi ir sudaro izoliacinį putų sluoksnį
• gali atlaikyti ugnį iki 90 min.
• turi CE ženklą (ETA 15/0442)
• labai mažas LOJ kiekis (17 g/l)
• sudaro glotnią ir tvirtą dangą

Paskirtis. Naudojama plieninėms vidaus konstrukcijoms 
(kategorija Z2). Rekomenduojama dengti vietoje, sausose 
patalpose. Patalpoje padengtus paviršius prieš nešant į lauką 
būtina padengti viršutinio sluoksnio danga. Tinka įvairių 
matmenų H bei I formos konstrukcinėms plieninėms sijoms 
(aukščiausia atsparumo ugniai klasė – R60) ir apvaliems bei 
stačiakampiams / kvadratiniams konstrukciniams vamzdžiams 
(aukščiausia atsparumo ugniai klasė – R90).
Sausojo likučio tūrio dalis. 72 proc. 
Įrankiai. Beoris purkštuvas, teptukas ir volelis.
Spalva. Balta.
Pakuotė. 25 kg.
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VANDENINIAI
GREITAI DŽIŪSTANTYS 

VIENASLUOKSNIAI 
DAŽAI

Fontecryl AP 
Vandeninis vienkomponentis matinis 
akrilinis gruntas

• greitai džiūsta
• turi antikorozinių pigmentų
• aukštesnėje temperatūroje džiūsta greičiau
• galima dengti įvairiomis dangomis, taip pat ir tirpiklinėmis

Paskirtis. Naudojamas plieniniams, aliumininiams ir 
cinkuotiems paviršiams kaip antikorozinis gruntas.
Sausojo likučio tūrio dalis. 33 proc. 
Įrankiai. Purkštuvas ir nardinamasis dengtuvas.
Spalva. Juoda ir raudona.
Pakuotė. 20 l.

Fontecryl SC 50
Vandeniniai vienkomponenčiai 
alkidu modifikuoti akriliniai dažai

• greitai džiūsta
• turi antikorozinių pigmentų
• aukštesnėje temperatūroje džiūsta greičiau
• galima naudoti metalo apdirbimo pramonėje ir  
dažyklose

Paskirtis. Ypač tinka kaip vienasluoksniai dažai lauke ir 
patalpose esančioms plieninėms konstrukcijoms. Naudojami 
plieniniams karkasams, technikai ir įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 40 proc. 
Įrankiai. Beoris ir įprastas purkštuvai.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Fonte“.
Pakuotė. 10 l.

Fontelac QD 80
Vandeniniai vienkomponenčiai alkidu modifikuoti
blizgūs viršutinio sluoksnio dažai

• gerai išlaiko blizgesį ir spalvą veikiami atmosferos 
• galima naudoti metalo apdirbimo pramonėje ir dažyklose
• neatsparūs mirkimui ir nuolatinei drėgmei

Paskirtis. Ypač tinka mažoms talpykloms, žemės ūkio technikai, 
krovininėms priekaboms, įvairiai įrangai ir technikai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 40 proc. 
Įrankiai. Purkštuvas, teptukas ir nardinamasis dengtuvas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Fonte“.
Pakuotė. 3 l.  

Elektros varikliai dengti dažais „Fontecoat EP 80“

Vandeninės dangos

FONTE – vienkomponenčiai gaminiai

LABAI MAŽAS 
LOJ KIEKIS – 

17 G/L

Plieninės konstrukcijos dengtos gruntu „Temacoat GPL-S Primer“, priešgaisrine danga „Fontefire ST 60“ ir dažais „Temadur 50“



Vandeninės dangos
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Fontecoat EP 50 / EP 50 Beige
Vandeniniai dvikomponenčiai pusiau blizgūs 
epoksidiniai viršutinio sluoksnio dažai / gruntas

• labai geras atsparumas mechaniniam ir cheminiam poveikiui
• naudojami kaip viršutinio sluoksnio arba vienasluoksniai dažai 
epoksidiniais dažais dengtiems plieniniams paviršiams 
• galima naudoti kaip epoksidinių ir poliuretaninių dažų gruntą ir 
tarpinį sluoksnį 

Paskirtis. Naudojama plieninėms konstrukcijoms, techninės 
priežiūros aikštelėms, konvejeriams, įvairiai technikai bei įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 52 proc. 
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas (mažiems ploteliams).
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Fonte“.
Pakuotės. 10 l, 20 l (grunto).

Fontedur HB 80 
Vandeniniai dvikomponenčiai poliuretaniniai 
viršutinio sluoksnio dažai

• storasluoksniai
• patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
• labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
• kietėja ir aukštoje temperatūroje
• naudojami kaip viršutinio sluoksnio dažai epoksidiniais ir 
poliuretaniniais dažais dengtiems plieniniams atmosferos, 
trinties ir chemikalų veikiamiems paviršiams 

Paskirtis. Naudojama žemės ūkio technikai, žemkasėms, 
plieninėms konstrukcijoms ir kitokiai technikai bei įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 45 proc. 
Įrankiai. Kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Fonte“.
Pakuotė. 20 l.

Transformatorius dengtas gruntu „Temazinc 77“, „Fontecoat EP 50 Beige“ ir dažais „Fontedur HB 80“

Vandeninės dangos

FONTE – dvikomponenčiai viršutinio sluoksnio dažai ir gruntas

Fontedur SC 35 
Vandeniniai dvikomponenčiai storasluoksniai 
poliuretaniniai dažai

• patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
• neturi cinko
• labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą veikiami atmosferos
• nevarva, todėl lengva dengti storu sluoksniu (sausos dangos 
storis gali būti iki 100 μm)
• kietėja ir aukštoje temperatūroje

Paskirtis. Naudojama žemės ūkio technikai, žemkasėms, 
plieninėms konstrukcijoms ir kitokiai technikai bei įrangai. 
Galima naudoti kaip vienasluoksnius ir viršutinio sluoksnio 
dažus epoksidiniais ir poliuretaniniais dažais dengtiems 
plieniniams atmosferos, trinties ir chemikalų veikiamiems 
paviršiams. 
Sausojo likučio tūrio dalis. 45 proc. 
Įrankiai. Kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Fonte“.
Pakuotė. 10 l.

FONTE – dvikomponenčiai viršutinio sluoksnio dažai, gruntas ir lakas

Fontecoat EP 80
Vandeniniai dvikomponenčiai blizgūs 
epoksidiniai viršutinio sluoksnio dažai 

• naudojami kaip viršutinio sluoksnio dažai epoksidiniais 
dažais dengtiems plieniniams paviršiams 
• pagal JAV maisto ir vaistų kontrolės tarnybos (FDA) 
reikalavimus tinka sąlyčiui su maistu (FDA, 21 CFR, 175.300)

Paskirtis. Naudojama kranams, krovininėms priekaboms, 
elektros varikliams ir panašiai technikai bei įrangai.
Sausojo likučio tūrio dalis. 47 proc. 
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, 
NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 
Fonte“.
Pakuotė. 10 l.

Fontezinc 85 
Vandeninis dvikomponentis cinko prisotintas 
epoksidinis gruntas 

• suteikia plienui katodinę apsaugą
• naudojamas atšiauraus klimato veikiamiems plieniniams 
paviršiams gruntuoti prieš dengiant juos epoksidiniais, 
poliuretaniniais ir akriliniais dažais
• galima naudoti atmosferos veikiamiems paviršiams be jokio 
viršutinio sluoksnio 

Paskirtis. Naudojama tiltams, kranams ir plieniniams karkasams,  
taip pat miškų ir chemijos pramonės įrangai bei plieninėms 
konstrukcijoms, pvz.: vamzdynų estakadoms, konvejeriams ir kt.
Sausojo likučio tūrio dalis. 44 proc. 
Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.
Spalva. Rausvai pilka.
Pakuotė. 20 l.

Fontedur Clear Plus 
Vandeninis dvikomponentis 
poliuretaninis lakas

• labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą veikiamas atmosferos
• didesnis atsparumas vidutiniam mechaniniam ir cheminiam 
poveikiui

Paskirtis. Naudojama žemės ūkio technikai, žemkasėms, 
plieninėms konstrukcijoms ir kitokiai technikai bei įrangai. 
Galima naudoti kaip blizgų poliuretaninių dažų laką.
Sausojo likučio tūrio dalis. 36 proc. 
Įrankiai. Kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.
Spalva. Bespalvis.
Pakuotė. 20 l.
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KOMPANIJOS „TIKKURILA“ GAMINIAI – SIEKIANTIEMS PROFESIONALIŲ 
REZULTATŲ 

Daugiau informacijos pateikta gaminių ir saugos duomenų lapuose. 

Kompanijos „Tikkurila“ darbuotojai pateiks Jums gaminių specifikacijas ir bandymų duomenis. 

Prašom kreiptis tel. +370 5 270 6413 arba el. p. info.lt@tikkurila.com. 



Kompanija „Tikkurila“ – Šiaurės Europos dažų pramonės lyderė, 
garsėjanti stipriais prekių ženklais, aukštos kokybės gaminiais 
ir geriausią vartotojų patirtį rinkoje užtikrinančiu kvalifikuotu 
aptarnavimu. 

Mūsų didžiausia rinka yra Švedija, Rusija, Suomija, Lenkija 
ir Baltijos šalys. Mes vykdome gamybą 9 šalyse ir esame 
dažų, skirtų naudoti neprofesionaliai, srities lyderiai visose 

mūsų pagrindinę rinką sudarančiose šalyse. Mūsų gaminiais 
prekiaujama 40 šalių.

Kompanija „Tikkurila“ gamina statybų ir pramonės poreikius 
atitinkančius aukštos kokybės naujoviškus dažus ir dangas. 
Gaminių kokybę užtikrina standartų ISO 9001 ir ISO 14001 
reikalavimus atitinkanti kompanijos „Tikkurila“ kokybės ir 
aplinkosaugos vadybos sistema.

APIE KOMPANIJĄ „TIKKURILA“

M
E

S
C

A
M

EE
0

0
0  

85
10

0,
5

PRAMONINĖS METALINIŲ 
PAVIRŠIŲ DANGOS

UAB „Tikkurila“ |  Sietyno g. 8  |  LT-04304 Vilnius  
Tel. +370 5 270 64 13 | El. paštas info.lt@tikkurila.com  |   www.tikkurila.lt


