
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Neorganiniai silikatiniai dažai vidaus darbams su puikiu atsparumu karščiui.

PASKIRTISPASKIRTIS Židinių apdailai, karščio veikiamoms sienelėms ir panašiems vidaus sienų paviršiams, kur
paviršiaus temperatūra gali pakilti aukščiau nei įprasta.

SAVYBĖSSAVYBĖS Betono, kalkių, kalkinio cemento, cementinio tinko, silikatinėms ir kitoms plytoms, taip pat ir
kitiems mineraliniams vidaus paviršiams. Taip pat tinka anksčiau kalkiniais, kalkių cemento,
silikatiniais dažais dažytiems paviršiams. Žiūrėkite instrukcijas.
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DAŽAI ŽIDINIŲ APDAILAI IR KARŠČIO VEIKIAMOMS SIENELĖMS



TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė MSA BASE

SpalvaSpalva SpalvynaiSpalvynai
Židinių apdailos ir karščio veikiamų sienelių dažų „Muuri“ spalvynas.
Balta
G497, H497, M497, V459,X459, Y462, X487, Y487.

BlizgumasBlizgumas Visiškai matinis. 6/RT klasifikacija

IšeigaIšeiga 3–5 m2/l vienam sluoksniui. Išeiga priklauso nuo dažomo paviršiaus porėtumo ir
šiurkštumo bei dengimo metodo ir sąlygų.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 0.9 l, 2.7 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas ir kalkiniams dažams skirtas teptukas.

Džiūvimo trukmėDžiūvimo trukmė Pakartotinai dažyti galima po 12 val.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 1,4 kg/l.

LOJLOJ (subkategorija A/a) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 30 g/l. LOJ kiekis gaminyje
<30 g/l.

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Pasinaudojus pakuotę sandariai
uždaryti. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei jis spalvintas, jei pakuotė nesandari arba
pradėta naudoti. Spalvintą gaminį sunaudoti per vieną dažymo sezoną.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas. Oro ir paviršiaus temperatūra neturi būti žemesnė nei +10 °С. Santykinis oro
drėgnumas turi neviršyti 80%.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Nedažyti paviršiai:
Nauji betono, išlyginamojo mišinio ir tinkuoti paviršiai turi būti pakankamai išdžiovinti ir sukietėję prieš atliekant apdailą.
Nuo nedažyto paviršiaus nuvalykite purvą, dulkes ir kitus nešvarumus.

Anksčiau dažyti paviršiai:
Nuvalykite nuo paviršiaus purvą, dulkes ir kitus nešvarumus. Jeigu reikia valykite su Tikkurila Maalipesu valikliu pagal instrukcijas.
Pašalinkite besilupančius ir silpnai prilipusius dažų ar besikreiduojančius dažų sluoksnius.

GlaistymasGlaistymas
Užtaisykite įtrūkius, skyles ir įlenkimus taip, kad visas dažomas paviršius būtų lygus. Naudokite tinkamą glaistą betoniniams
paviršiams ir tinkamus kalkinius, kalkių cemento tinkus, kai lyginate tinkuotus paviršius. Jei reikia, gruntuokite išlygintas vietas su
„Muuri“ dažais.

DažymasDažymas
Gruntuokite vienu sluoksniu tuo pačiu Muuri židinių apdailai skirtų dažų. Jeigu reikia, galite skiesti švariu vandeniu iki 10 %. Po
gruntavimo paviršius turi džiūti mažiausiai 12 valandų, po to gali būti dažomas viršutinis sluoksnis.

PASTABA. Uždenkite tuos paviršius, kurie nebus dažomi - langai, natūralus akmuo, klinkerio plytelės ir metaliniai paviršiai. Jei
dažant užtiško dažų purslų, juos nedelsiant pašalinkite su vandeniu. 
Skirtingo porėtumo paviršiai, drėgnumo ir temperatūros pokyčiai dažymo bei džiūvimo metu gali įtakoti spalvos netolygumą. 
Rekomenduojama palaukti bent dvi savaites prieš naudojant dažytą paviršių, siekiant, jog produktas pasiektų reikiamas atsparumo
karščiui savybes.

Mechaninė apkrova gali sukelti matomas žymes ant dažyto paviršiaus. Tai yra tipiškas matinių dažų bruožas, tačiau tai neįtakoja
techninių produkto savybių.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
Jeigu reikia nuvalykite paviršių su sausu šepečiu ar dulkių šluoste, bet ne anksčiau kaip praėjus mėnesiui po dažymo.

Dangos atnaujinimasDangos atnaujinimas
Paviršius dažytus Muuri dažais galima pakartotinai dažyti tuo pačiu produktu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga 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.
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SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra: Sudėtyje yra: kalio silikatas. Pavojinga.Pavojinga.  Smarkiai pažeidžia akis. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto
talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudoti akių ar veido apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai
plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją.
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