
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Greitai džiūstantis alkidinis sukibimą gerinantis gruntas.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta ypatingo sukibimo reikalaujantiems interjero paviršiams. Taip pat tinka poliuretaniniais ir
rūgštiniais dažais dažytiems išoriniams langų rėmams.

SAVYBĖSSAVYBĖS Galima naudoti kaip gruntą ir tarpinį sluoksnį tiek naujiems, tiek anksčiau dažytiems paviršiams.
Gerai sukimba su ypatingo sukibimo reikalaujančiais paviršiais, pvz.: dažytais alkidiniais bei
rūgštiniais dažais, stiklu, plytelėmis, stiklo pluoštu, PVC plastiku, aliuminiu, cinkuotais metalo
lakštais. 
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė AP BAZĖ, C BAZĖ

SpalvaSpalva Spalvinama pagal spalvyną „Symphony“ (galutinė spalva gali šiek tiek skirtis nuo
pavyzdžio). Bazę AP galima naudoti nespalvintą arba spalvinti (tonavimo pastos
naudojama perpus mažiau nei bazei A). Bazę C būtina spalvinti.

BlizgumasBlizgumas Visiškai matinis.

IšeigaIšeiga 8–10 m²/l.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai AP BAZĖ: 0.333 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas, purkštuvas arba volelis. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,011–0,015"
(0,28–0,38 mm), skiediklio naudojama iki 10 tūrio proc.).

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

Dulkės nelimpa maždaug po 1 val. Šlifuoti ir dengti kitą sluoksnį galima po 24 val.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 1,4 kg/l (baltos spalvos), ISO 2811.

Sausojo likučio tūrio dalisSausojo likučio tūrio dalis
(proc.)(proc.)

48

SandėliavimasSandėliavimas Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros. Nesandariai uždarytos
ar nedidelės talpos pakuotės sutrumpina produkto laikymo trukmę.
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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, santykinis oro drėgnis turi
neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Blizgų paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir pašalinkite
šlifavimo dulkes.

GruntavimasGruntavimas
Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vaitspiritu 1050, jei dengiate teptuku, arba skiedikliu 1032, jei dengiate
purkštuvu. Denkite teptuku, voleliu arba purkštuvu. Gruntas „Otex“ gerai išsilygina, todėl šlifuoti dažniausiai nebūtina. Jei reikia, kad
paviršius būtų labai glotnus, šlifuokite švelniu šlifavimo popieriumi sausuoju būdu.

DengimasDengimas
Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vaitspiritu 1050, jei dengiate teptuku, arba skiedikliu 1032, jei dengiate
purkštuvu. Denkite teptuku, voleliu arba purkštuvu. 

Gruntas „Otex“ gerai išsilygina, todėl šlifuoti dažniausiai nebūtina. Jei reikia, kad paviršius būtų labai glotnus, šlifuokite švelniu
šlifavimo popieriumi sausuoju būdu.

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

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus 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.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Nepilti į kanalizaciją, vandens sistemas ir dirvą. Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles.
Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus.

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: angliavandeniliai, C9, aromatinės, angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai,<2% arom.. ATSARGIAI.ATSARGIAI.
Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus. Sudėtyje yra etilmetilketoksimas. Gali sukelti alerginę reakciją. 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. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines.
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