
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Paruoštas naudoti purškiamasis lengvasis vandeninis glaistas. Minimaliai susitraukia ir gerai
sukimba su dengiamu paviršiumi. Atitinka 04 atsparumo dilimui kategorijos reikalavimus.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojamas sausų patalpų luboms bei sienoms dalinai bei visiškai išlyginti ir siūlų sutvirtinimo
juostoms tvirtinti. Ypač tinka plokštėms, betoniniams, lengvojo betono, tinkuotiems ir anksčiau
dažytiems paviršiams. Glaistytą paviršių galima dažyti arba tapetuoti.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

SpalvaSpalva Balta.

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

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 14 l

SkiediklisSkiediklis Vanduo. Paprastai neskiedžiamas.

ĮrankiaiĮrankiai Purkštuvas, plieninė glaistyklė ir volelis.

Džiūvimo trukmėDžiūvimo trukmė Galima šlifuoti ir dengti, kai glaistas visiškai išdžiūsta (normaliomis sąlygomis po 2–24
val., priklausomai nuo sluoksnio storio, aplinkos temperatūros ir santykinio drėgnio).

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) 1,3 kg/l, ISO 2811.

GrūdėtumasGrūdėtumas Max. 0,30 mm

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei
pakuotė nesandari arba pradėta naudoti.Pasinaudojus pakuotę sandariai uždaryti.
Laikant neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo
datos.
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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
Nuvalykite riebalus ir nešvarumus. Šepečiu pašalinkite dulkes ir birias daleles.

DengimasDengimas
Denkite purkštuvu ir išlyginkite plienine glaistykle. Tvirtindami popierines siūlių sutvirtinimo juostas vadovaukitės prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcija. Taip pat galima dengti rankiniu būdu. Glaistui išdžiūvus paviršių nušlifuokite. Normaliomis sąlygomis pakanka
1–2 sluoksnių. Jei lubos prieš tai buvo išlygintos, viršutinio sluoksnio šlifuoti nereikia.

Glaistytą paviršių galima dažyti arba tapetuoti. Prieš tapetuojant glaistytą paviršių rekomenduojama nugruntuoti.

Įrankių valymasĮrankių valymas
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. Saugos duomenų lapai pateikiami pagal pageidavimą. 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 13963:2005EN 13963:2005

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa

16

TIK-1650-5004a

EN 13963:2005

EN 15824:2009EN 15824:2009

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa

16

TIK-1620-5004b

EN 15824:2009
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