PINJA COLOR PLUS

Ilgiau nereikia perdažyti
Vandeninė spalvinama pusiau skaidri medienos
dažyvė „Pinja Color Plus“ yra skirta pramonei.
Šia didelį sausąjį likutį turinčia dažyve padengto
paviršiaus nereikia perdažyti iki 10 metų.
Spalvinimo technologija „Super Color“ leidžia
išgauti sodresnes ir ilgiau išliekančias spalvas.

Pranašumai ir paskirtis:
• Nereikia perdažyti dvigubai ilgiau nei įprastų
medienos dažyvių
• Ypač atspari UV spindulių ir atmosferos
poveikiui
• Saugo medieną nuo drėgmės ir taip veiksmingai
mažina jos skeldėjimą
• Tinka įvairiai medienai: pjautinei, obliuotai,
impregnuotai ir termiškai apdorotai

TECHNOLOGIJA „SUPER COLOR“

PINJA COLOR PLUS
Ilgiau nereikia perdažyti

YPATINGO PATVARUMO IR RYŠKIŲ SPALVŲ DERMĖ
Dažyvė „Pinja Color Plus“ daro paviršių glotnų ir saugo medieną nuo drėgmės, saulės, paviršinio pelėsio
bei purvo. Ji sudaro elastingą mažai vandeniui laidžią plėvelę ir taip mažina medienos skeldėjimą. Be kitų
pagerintų pagrindinių savybių, ji taip pat pasižymi geresne apsauga nuo UV spindulių, mažu laidumu
vandeniui ir ilgai išliekančia spalva.
Dažyvei „Pinja Color Plus“ naudojamos dvi skirtingos bazės: EPP (bespalvė) ir OPL (spalvota). Bazėje OPL
esantys skaidrūs geltonasis ir raudonasis geležies oksido pigmentai didina dažyve dengto paviršiaus
atsparumą saulės spinduliams, todėl jo ilgiau nereikia perdažyti. Naudojant bazę OPL ir spalvinimo sistemą
„Avatint“, dažyvę „Pinja Color Plus“ galima spalvinti 10 ryškių spalvų pagal spalvyną „Super Colors“.

TECHNINIAI DUOMENYS

NEREIKIA PERDAŽYTI (METAI)

Apibūdinimas
Vandeninė pusiau skaidri
			akrilinė medienos dažyvė.
Gaminio kodai		

Serija 75V
			
EPI 75V 6407 (bespalvė) ir
			
OPL 75V 6307 (spalvinama
			pagal spalvyną „Super Colors“)

12
10
8

Spalvos 		
Spalvinama pagal „Tikkurila“
			spalvynus „Super Colors“
			(10 spalvų) ir „Valtti“.

6

Spalvinimo sistema

„Avatint“

2

Blizgumas 		

Pusiau matinė

0

Pakuotės 		

3 l ir 20 l

4

Gruntas 		„Pinja Wood Stain“
Paskirtis		

Skirta pramoninėms gamybos
			 linijoms

LOJ kiekis		

20 g/l

Dažyvė „Pinja
Color Plus“

Dažyvė „Pinja
Color Plus“
(spalvinta naudojant
technologiją „Super
Color“)

Naudojant technologiją „Super Color“ užtikrinamas didžiausias atsparumas
atmosferos poveikiui ir ilgiausiai nereikia perdažyti. Kiek laiko dažyto paviršiaus
spalva neišbluks, priklauso nuo statinio konstrukcijos ypatumų, vietovės
geografinės padėties ir į kurią pusę nukreiptas paviršius.

Dėl smulkesnės informacijos prašom kreiptis į UAB „Tikkurila“ personalą
el. p. info.lt@tikkurila.com arba tel. 370 5 270 64 13.
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Įprasta medienos
dažyvė

