
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Vandeninis grindinio trinkelių beicas.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta pramoniniu būdu dažytoms bei nedažytoms grindinio trinkelėms ir plytelėms.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojamas betoninėms grindinio trinkelėms ir plytelėms. Netinka naujoms grindinio trinkelėms ir
nesugeriantiesiems paviršiams, pvz., natūraliam akmeniui.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė EK BAZĖ

SpalvaSpalva SpalvynaiSpalvynai
Grindinio trinkelių spalvynas.
Bespalvis. Spalvinama pagal „Tikkurila“ grindinio trinkelių spalvyną (spalvos TVT
EK00–10). Nenaudokite nespalvinto.

IšeigaIšeiga 4–8 m²/l dengiant vienu sluoksniu betonines trinkeles ar plyteles (priklausomai nuo
paviršiaus įgeriamumo).

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 0.9 l, 2.7 l, 9 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas, volelis arba purkštuvas.

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

Vaikščioti galima po kelių valandų. Džiūvimo trukmė priklauso nuo paviršiaus
akytumo ir sunaudoto beico kiekio. Jei reikia, kitą sluoksnį galima dengti po kelių
valandų, priklausomai nuo oro sąlygų, kai tik paviršius išdžiūsta.

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

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

10

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio. Vienam dažymui sunaudoti visą produkto talpą, kadangi produkto
savybės nepilnose talpose pasikeičia.

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 21.12.2020

PATIO KIVIKUULLOTE



NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant
turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Pašalinkite purvą, dulkes, samanas ir kerpes. Nuplaukite aukšto slėgio plovimo įrenginiu, jei reikia, naudokite ploviklį „Terassi- ja
Kalustepesu“ pagal instrukciją. Jei trinkelės ar plytelės dar gana naujos, naudokite antgalį „Turbo“ arba bent pakankamą slėgį, kad
užtikrintumėte reikiamą paviršiaus įgeriamumą.

DengimasDengimas
Visada atlikite bandomąjį dažymą, kad išsirinktumėte tinkamiausią spalvą bei dengimo būdą ir išsiaiškintumėte, kokiu santykiu beicą
skiesti ir keliais sluoksniais geriausia dengti. Skieskite iki 50 tūrio proc. (naudokite 2 dalis beico ir 1 dalį vandens).

Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Denkite teptuku, voleliu arba purkštuvu. Dengdami purkštuvu,
jei reikia, baikite dengti voleliu arba teptuku, kad beicas geriau susigertų į trinkelių ar plytelių poras. Denkite tolygiai ir nedarydami
pertraukų, kad spalva būtų vienoda. Netepkite storo, dažus primenančio, sluoksnio. 

Nedažytos (betoninės) grindinio trinkelės ir plytelės
Pasirinkite norimą spalvą iš grindinio trinkelių spalvyno „Patio“. Denkite 1–2 sluoksnius priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir
norimo rezultato. Dengiant kelis sluoksnius rekomenduojama pirmam sluoksniui naudojamą beicą skiesti. Geriausią rezultatą
užtikrina 2 sluoksniai. 

Pramoniniu būdu dažytos grindinio trinkelės ir plytelės
Pasirinkite spalvą, panašiausią į esamą trinkelių ar plytelių spalvą. Denkite 1–2 sluoksnius priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo
ir norimo rezultato. Paprastai pakanka 1 sluoksnio. 

PastabaPastaba
Grindinio trinkelės ir plytelės yra nuolat veikiamos atmosferos, taip pat gali būti stipriai paveiktos mechaniškai, todėl jas gali tekti
atnaujinti kasmet. Paruoškite reikiamą kiekį vienos partijos beico, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Šis beicas yra skaidrus,
todėl netinka anksčiau pramoniniu būdų dažytų grindinio trinkelių arba plytelių spalvai pakeisti. Skirtingo senumo trinkelių ir plytelių
spalva gali išblukti nevienodai. Galutinei spalvai įtakos turi į trinkeles ir plyteles įsiskverbę nešvarumai, pvz., variklinė alyva, druskų
nuosėdos ir kt.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Įrankius plauti vandeniu. Sukietėjusiems dažams nuo įrankių pašalinti rekomenduojamas Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis beico danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol beicuotą
paviršių naudokite labai atsargiai. 

Po mėnesio (ne anksčiau) nešvarų paviršių galite plauti plovikliu „Talon Huoltopesu“, naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens..
Nuplautą paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Dangos atnaujinimasDangos atnaujinimas
Galima perdažyti tuo pačiu beicu.
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Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
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 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-
izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Dažų
sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB
Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
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