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TIKKURILA

EMPIRE
TRADICINIAI PUSIAU MATINIAI BALDŲ DAŽAI

APIBŪDINIMAS

Tiksotropiniai (gelio konsistencijos) alkidiniai dažai.

PASKIRTIS

Skirta vidaus baldams.

SAVYBĖS

Naudojami patalpose esantiems mediniams, medienos drožlių ir plaušų plokščių ir kietmedžio
paviršiams. Gerai išsilygina ir ypač tinka dengti teptuku.
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TECHNINIAI DUOMENYS
Bazė

A BAZĖ, C BAZĖ

Spalva

Spalvynai
Interjero spalvų paletė „Feel the Color 2020“, Interjero spalvų paletė „Feel the color“,
Interjero spalvų paletė „Symphony“.
Spalvinama pagal „Tikkurila“ spalvynus. Iš anksto paruošta juoda spalva.

Blizgumas

Pusiau matinis.

Išeiga

10–12 m²/l.

Pakuočių dydžiai

A BAZĖ: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
C BAZĖ: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l

Įrankiai

Teptukas arba purkštuvas.

Džiūvimo trukmė

Dulkės nelimpa maždaug po 3 val. Kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 24 val.

Tankis (kg/l)

Apie 1,2 kg/l (baltos spalvos), ISO 2811.

Cheminis atsparumas

Atsparūs terpentinui, vaitspiritui ir denatūruotam spiritui. Neatsparūs stipriems
tirpikliams. Atsparūs augaliniams bei gyvūniniams riebalams, tepalams ir sintetiniams
riebalams.

Atsparumas plovimui

Geras atsparumas įprastiems valikliams (SFS 3755).

Sausojo likučio tūrio dalis
(proc.)

50

Sandėliavimas

Gaminys atsparus šalčiui. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba
pradėta naudoti.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi
neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius
Nuvalykite dulkes, purvą ir riebalus. Padenkite gruntu „Helmi Primer“, „Otex“ arba „Otex Akva“.
Anksčiau dažytas paviršius
Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“, kruopščiai nuskalaukite vandeniu ir leiskite gerai išdžiūti. Grandikliu pašalinkite atšokusius dažus,
visą paviršių nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius bei nelygumus užpildykite tinkamu glaistu „Colowood“. Jei reikia,
padenkite gruntu „Helmi Primer“, „Otex“ arba „Otex Akva“.

Dažymas
Paprastai šių dažų prieš naudojant nereikia išmaišyti. Jei Jums vis dėlto prireikė juos išmaišyti, pvz., skiedžiant, prieš dengdami
teptuku leiskite jiems pastovėti, kol taps gelio konsistencijos. Jei dengiate teptuku, skieskite vaitspiritu 1050, o jei dengiate
purkštuvu, skieskite skiedikliu 1032. Denkite 1–2 sluoksnius teptuku arba purkštuvu.

Įrankių valymas
Įrankius plauti vaitspiritu 1050 arba Tikkurila Pensselipesu (įrankių valikliu). Valykite vaitspiritu 1050 arba įrankių valikliu
„Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra
Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau).
Valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu naudodami minkštą šepetį, kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių valykite silpnu šarminiu
(pH 8–10) valikliu naudodami šluostę arba kempinę. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite vandeniu.
Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias savaites
dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepečiu arba drėgna šluoste

Dangos atnaujinimas
Galima perdažyti panašiais tirpikliniais dažais. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas
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
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 rūko/garų/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Atsargiai! Purškiant gali
susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
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