
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Vandeninis akrilinis beicas.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta sienoms, luboms, durims, grindims ir kt. mediniams paviršiams.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojamas interjero paviršiams. 
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SPALVINAMAS VIDAUS MEDIENOS BEICAS



TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė EP BAZĖ

SpalvaSpalva SpalvynaiSpalvynai
Vidaus beico ir lako spalvynas, Lako ir beico spalvynas „Timeless“.

IšeigaIšeiga 10–16 m²/l priklausomai nuo medienos rūšies, paviršiaus akytumo ir šiurkštumo.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 0.9 l, 2.7 l, 9 l

ĮrankiaiĮrankiai Kempinė, teptukas arba purkštuvas.

Džiūvimo trukmėDžiūvimo trukmė Dulkės nelimpa po 1–2 val. Kitą sluoksnį arba laką galima dengti po 4–6 val.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 1 kg/l.

Atsparumas šviesaiAtsparumas šviesai Geras.

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

6.6
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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
Naują medinį paviršių nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Anksčiau dengtą paviršių nušlifuokite iki grynos medienos.

DengimasDengimas
Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Jei naudojate spalvintą beicą, iš pradžių išbandykite ant
atskiros medinės lentelės, kad įsitikintumėte, jog spalva yra tinkama. Galutinė spalva priklauso nuo medienos rūšies, kietumo,
natūralios spalvos ir beico sluoksnių skaičiaus.

Denkite 1 sluoksnį kempine, teptuku purkštuvu. Kad spalva būtų vienoda, iš karto padenkite visą paviršių, jei tai didelis
dailylentėmis dengtas plotas, denkite po kelias dailylentes iš karto. Jei norite, kad spalva būtų šviesesnė, atskieskite vandeniu
(pvz., santykiu 1:1). Jei norite tamsesnės spalvos, pirmam sluoksniui išdžiūvus denkite antrą sluoksnį.

Visiškai išdžiūvusį paviršių padenkite laku „Kiva 10“, „Kiva 30“ arba „Kiva 70“.

Dangos atnaujinimasDangos atnaujinimas
Beico ir lako danga įgauna reikiamą atsparumą dilimui ir chemikalams maždaug po 2 sav., todėl iki tol paviršiaus nevalykite. Vėliau
nešvarų paviršių galite valyti šepečiu, plovimo šepečiu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu.

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
Gaminys nepriskiriamas pavojingų gaminių klasei Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT).
Gali sukelti alerginę reakciją.
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