
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Vandeninis akrilinis gruntas, skirtas patalpų vidaus sienoms ir luboms.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta gipso-kartono plokštėmis, gipsiniu bei cementiniu-kalkiniu tinku dengtiems ir betoniniams
paviršiams.

SAVYBĖSSAVYBĖS Mažina dengiamo paviršiaus įgeriamumą.
Suvienodina dengiamą paviršių.
Didina dažų „Optiva“ išeigą (reikia mažiau dažų).
Tausoja aplinką – turi į ES ekologinį ženklą.
• Rekomenduojamas Lenkijos alergologų asociacijos (PTA)*.
• Turi labai mažą lakiųjų organinių junginių kiekį – iki 1,5 g/l.
• *tik tada, kai grunto danga visiškai išdžiūvusi ir patalpa nepriekaištingai išvėdinta
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė AP BAZĖ

SpalvaSpalva Spalvinama pagal spalvyną „Symphony“ (dėl gaminio ypatumų galutinė spalva gali
šiek tiek skirtis nuo pavyzdžio).

BlizgumasBlizgumas Visiškai matinis.

IšeigaIšeiga 6–8 m²/l (vieno sluoksnio). Reali išeiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus
įgeriamumo bei tekstūros, dengimo būdo ir spalvos.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 0.9 l, 2.7 l, 9 l

SkiediklisSkiediklis Vanduo. Jei reikia skiesti, vandens naudokite iki 5 tūrio proc.

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas, volelis arba purkštuvas (antgalio tipas 515, darbinis slėgis 150 bar).

Džiūvimo trukmė (esantDžiūvimo trukmė (esant
+23 °C temperatūrai ir+23 °C temperatūrai ir
50% santykinei oro50% santykinei oro
drėgmei)drėgmei)

Esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui išdžiūsta maždaug
per 1 val.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 1,4 g/cm³.

LOJLOJ Subkategorija A/g. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) ˂30 g/l. LOJ kiekis gaminyje
˂1,5 g/l.

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Sandėliuoti ir transportuoti sandariai
uždarytuose pakuotėse esant temperatūrai nuo + 5 ° C iki + 25 ° C. Kruopščiai
uždarykite pakuotę iki kito naudojimo. Transportuokite ir sandėliuokite nuo
atmosferos poveikio saugančioje pakuotėje, ne mažesnėje kaip +5 °C ir ne didesnėje
kaip +25 °C temperatūroje. Saugokite nuo šalčio. Pasinaudoję pakuotę nedelsiant
sandariai uždarykite. Sandariai uždarytą pakuotę laikykite patalpoje, ne mažesnėje
kaip +5 °C ir ne didesnėje kaip +25 °C temperatūroje. Saugokite nuo šalčio ir
tiesioginių saulės spindulių.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C ir ne didesnė kaip +25 °C,
santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Viršutinio sluoksnio dengimasViršutinio sluoksnio dengimas
Prieš naudodami gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu (vandens naudokite iki 5 tūrio proc.). Denkite nedažytą paviršių 1
sluoksniu. Dažais galima dengti ne anksčiau kaip po 4 val.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Baigę gruntuoti nedelsdami kruopščiai nuvalykite grunto likučius ir nuplaukite vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Sunaikinti skystas atliekas
pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles.
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