
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Paruoštas naudoti aukštos kokybės lengvasis vandeninis glaistas. Užpildomoji geba – 6 mm be
trūkių. Lengva dengti, minimaliai susitraukia ir puikiai sukimba su dengiamu paviršiumi.

PASKIRTISPASKIRTIS Ypač tinka pilkiems paviršiams, pvz.: betoniniams, lengvojo betono, tinkuotiems, gipso-kartono
plokštėms, taip pat įprastoms statybinėms plokštėms. Galima naudoti gipso-kartono plokščių
siūlėms užpildyti.

SAVYBĖSSAVYBĖS Skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

SpalvaSpalva Pilka.

IšeigaIšeiga Dengiant 1 mm storio sluoksnį – apie 1 l/m². Reali išeiga priklauso nuo dengiamo
paviršiaus.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 3 l, 10 l

SkiediklisSkiediklis Vanduo.

ĮrankiaiĮrankiai Plieninė glaistyklė.

Džiūvimo trukmėDžiūvimo trukmė Galima šlifuoti ir dengti po 2–24 val., priklausomai nuo sluoksnio storio, aplinkos
temperatūros ir santykinio oro drėgnio.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) 1,17 kg/l, ISO 2811.

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

55

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei
pakuotė nesandari arba pradėta naudoti.Pasinaudojus pakuotę sandariai uždaryti.
Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė buvo atidaryta.

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 08.04.2022

PRESTO LF+



NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti
80 proc.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius:
Nuvalykite nešvarumus. Šepečiu pašalinkite dulkes ir birias daleles.

Anksčiau dažytas paviršius:
Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ pagal instrukciją. Pašalinkite atšokusius dažus, paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir pašalinkite
šlifavimo dulkes.

DengimasDengimas
Denkite plienine glaistykle reikiamas vietas arba visą paviršių. Išdžiūvusį paviršių nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei
reikia, denkite kitą sluoksnį.

Siūlių užpildymas:
Užpildykite plokščių sandūroje esančią įdubą ir nedelsdami įspauskite siūlių sutvirtinimo juostą. Išlyginkite juostos paviršiuje esantį
glaistą. Jei reikia, užtepkite ant juostos daugiau glaisto, kol siūlė visiškai užsipildys.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Plaukite vandeniu. Pašalinkite glaisto likučius ir plaukite vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Gaminio likučiai turi būti utilizuoti 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
Mūvėti apsaugines pirštines. 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. 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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EN 13963:2014EN 13963:2014

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa

Finland

18

TIK-A030-2018

EN 13963:2014

EN 15824:2009EN 15824:2009

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa

Finland

18

TIK-A031-2018

EN 15824:2009
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