
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Juodi visiškai matiniai lubų dažai.

PASKIRTISPASKIRTIS Ypač tinka ažūrinėms luboms dažyti. Taip pat puikiai sukimba su cinkuotu paviršiumi.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojami betoniniams, tinkuotiems bei glaistytiems paviršiams ir medienos drožlių bei plaušų
plokštėms. 
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

SpalvaSpalva Juoda.

BlizgumasBlizgumas Visiškai matinis.

IšeigaIšeiga Glaistytas paviršius ir medienos drožlių bei plaušų plokštės – 7–9 m²/l. Betoninis ir
tinkuotas paviršius – 3–5 m²/l.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 10 l, 20 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas, volelis arba purkštuvas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,018–
0,023", skiedžiant vandens naudojama iki 10 tūrio proc.

Džiūvimo trukmėDžiūvimo trukmė Dulkės nelimpa po 30 min., kitą sluoksnį galima dengti po 1–2 val.

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

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

33

LOJLOJ Subkategorija A/a. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 30 g/l. LOJ kiekis gaminyje ne
daugiau kaip 30 g/l.

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio.
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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 ºC, santykinis oro drėgnis neturi
viršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius
Pašalinkite purvą ir dulkes. Jei reikia, išlyginkite tinkamu glaistu, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. 

Anksčiau dažytas paviršius
Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ pagal instrukciją. Dažytą paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo
dulkes. Trūkius bei duobutes užglaistykite tinkamu glaistu, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

DažymasDažymas
Prieš naudodami gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu.

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

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.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Saugos duomenų lapai pateikiami pagal pageidavimą. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-
izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje
yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje C(M)IT/MIT (3:1). Mūvėti apsaugines pirštines.
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