
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Pusiau matiniai dažai, skirti keraminėms plytelėms.

PASKIRTISPASKIRTIS Sausų bei drėgnų patalpų (pvz.: vonios, virtuvės) sienų ir sausų patalpų nestipriai mechaniškai
veikiamų grindų (pvz., tualeto) keraminėms plytelėms. Šie dažai netinka savaime nusivalančioms
keraminėms ir pirties garinių sienų plytelėms dažyti.

SAVYBĖSSAVYBĖS Puikiai sukimba su dengiamu paviršiumi, todėl nereikia grunto. Spalvinami pagal vidaus dažų
spalvynus „Tikkurila“. Dažų danga itin atspari šaltam ir karštam vandeniui, šampūnui,
cheminiams valikliams ir įvairioms dėmėms (aliejaus, kečiupo, sulčių ir kt.).
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė A BAZĖ, C BAZĖ

BlizgumasBlizgumas Pusiau matinis.

IšeigaIšeiga 10–12 m²/l.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l
C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas, lygiam paviršiui – volelis (5–7 mm ilgio plaukeliais).

Džiūvimo trukmėDžiūvimo trukmė Galima liesti po 2 val., kitą sluoksnį galima dengti po 16 val. Galima naudoti po 2 d.
Pastaba! Dažų danga galutinai sukietėja po 28 d., todėl iki tol stenkitės jos nepažeisti.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 1,2 kg/l, ISO 2811.

Cheminis atsparumasCheminis atsparumas Atsparūs cheminiams valikliams ir nestipriems tirpikliams, pvz., vaitspiritui. Bet kokių
dažančių skysčių, pvz., kavos ar arbatos, paliktas dėmes būtina nedelsiant nuvalyti.

Atsparumas drėgnajamAtsparumas drėgnajam
šveit imuišveit imui

1 klasė pagal standartą SFS-EN 13300; ISO 11998.

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

40

LOJLOJ Subkategorija A/i. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 140 g/l. Didžiausias LOJ kiekis
gaminyje 140 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.
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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
Aštriu peiliu pašalinkite seną silikoną. Silikono valikliu nuvalykite visus silikono likučius.
Tinkamu plovikliu (pvz., „Maalipesu“)nuplaukite tepalus, riebalus ir purvą. 
Kalkių plovikliu (pvz., „Supi Saunapesu“) nuvalykite kalkes. 
Kruopščiai nuskalaukite dideliu kiekiu vandens ir leiskite išdžiūti. Plytelių siūlės taip pat turi išdžiūti.

GruntavimasGruntavimas
Gruntuoti nereikia.

DažymasDažymas
Dengiamas paviršius turi būti visiškai švarus ir sausas. Denkite voleliu (lygų paviršių) ir teptuku.
1. Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite. Supilkite į dažų vonelę.
2. Kampus, plytelių siūles ir voleliu neprieinamas vietas padenkite teptuku plonu sluoksniu.
3. Visą paviršių padenkite voleliu plonu sluoksniu. Nenaudokite per daug dažų, kad nenuvarvėtų.
4. Prieš dengdami kitą sluoksnį leiskite džiūti mažiausiai 16 val.
5. Denkite antrą sluoksnį (taip pat, kaip pirmą).
6. Baigę dangti iš karto nuimkite dažymo juostas.
7. Užtepkite naujo silikono vietoj pašalinto.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Pasinaudoję nedelsdami kruopščiai nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių
valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
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.
PASTABA! Nauja dažų danga nuo sąlyčio su vandeniu gali suminkštėti, bet džiūdama po 30 min. vėl sukietėja.

Jei reikia, ne anksčiau kaip po mėnesio, valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu naudodami minkštą kempinę arba šluostę. Labai nešvarų
paviršių valykite silpnu šarminiu (pH 8–10) valikliu. Nenaudokite abrazyvinių valiklių, šiurkščių kempinių ir pan. Nuvalę kruopščiai
nuskalaukite vandeniu.

Dangos atnaujinimasDangos atnaujinimas
Galima perdažyti tais pačiais dažais. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.

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
Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms. Mūvėti apsaugines
pirštines. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. 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. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu.
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Sudėtyje yra: C(M)IT/MIT (3:1).
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