
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Patvari lauko medienos dažyvė. Lengvai įsigeria į medieną ir išryškina jos reljefą. Veiksmingai
saugo medienos paviršių nuo UV spindulių bei drėgmės ir daro jį atsparų atmosferos poveikiui.
Galima spalvinti įvairiomis spalvomis. 73 proc. sudėtyje esančios bendrosios organinės anglies
yra biologinės kilmės (išmatuota pagal standartą ASTM D6866-180), t. y. 17 proc. visos gaminio
sudėties yra biologinės kilmės.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta mediniams fasadams ir tvoroms. Tinka neapdorotoms ir anksčiau dažyve dengtoms
medinėms konstrukcijoms. 

SAVYBĖSSAVYBĖS Tinka lauke esantiems rąstiniams, neobliuotiems, obliuotiems, impregnuotiems ir termiškai
apdorotiems mediniams paviršiams. 
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė ECV BASE, OPV BASE

SpalvaSpalva SpalvynaiSpalvynai
Medienos dažyvių spalvynas „Valtti“.

IšeigaIšeiga Pjautinė mediena – 4–8 m²/l. Obliuota mediena – 8–12 m²/l.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai ECV BASE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
OPV BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Gamyklos parengti atspalviai: 0.75 l, 2.5 l, 4.5 l

SkiediklisSkiediklis Vanduo. Skiesti nerekomenduojama.

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas.

Džiūvimo trukmėDžiūvimo trukmė Galima liesti po 4–5 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Kelias dienas, kol
danga dar nėra galutinai sutvirtėjusi, saugokite paviršių nuo mechaninio poveikio.

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

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

23.5

LOJLOJ Subkategorija A/e. ES leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/l. LOJ kiekis gaminyje
ne daugiau kaip 130 g/l.

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba pradėta
naudoti.Atidarius pakuotę sunaudoti gaminį per vieną dažymo sezoną, nes ilgiau
laikant gali pakisti savybės.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos
temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Geriausia
dengti nevėjuotu, debesuotu ir sausu oru, esant +10–20 °C temperatūrai.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Niekuo nedengtas paviršius
Grandikliu arba plieniniu šepečiu pašalinkite purvą, dulkes ir atplaišas. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“
pagal instrukciją. Kuo ankstesniame statybų etape padenkite „Tikkurila“ medienos gruntu. Apsaugokite šalia esančius augalus, kad
ant jų neužtikštų grunto. 

Anksčiau pusiau skaidriomis dažyvėmis dengtas paviršius
Grandikliu ir (arba) plieniniu šepečiu pašalinkite atplaišas ir papilkėjusią medieną. Nuvalykite ir, jei reikia, nuplaukite plovikliu
„Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Iki grynos medienos nušveistas vietas padenkite „Tikkurila“ medienos gruntu. Jei sena danga
sudaro skaidrią (galbūt blizgią) plėvelę, pašalinkite ją arba pašiurkštinkite paviršių jį nušlifuodami.

GruntavimasGruntavimas
Kuo ankstesniame statybų etape visą lauko medieną, kuri nebuvo apdorota arba vakuuminiu būdu impregnuota antiseptiku,
padenkite „Tikkurila“ medienos gruntu. Gausiai padenkite medienos galus.

DengimasDengimas
Rekomenduojama sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintos dažyvės kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų
vienoda. Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami.

Denkite tolygiai ir nedarydami pertraukų, vienu kartu padenkite visą rąstą arba kelias lentas, kad spalva būtų vienoda. Ypač
kruopščiai padenkite medienos galus.

Naują paviršių denkite 2 sluoksniais, obliuotą ir rąstų paviršių denkite plonais sluoksniais. Perdažydami denkite 1–2 sluoksnius.
Dengdami naują paviršių visada naudokite spalvintą dažyvę. 

Tikrinkite dangos būklę ir jai nusidėvėjus padenkite iš naujo. Dangos atnaujinimo dažnumas priklauso nuo atmosferos poveikio,
vietos ir kt. Prieš dengdami patikrinkite medienos ir jos konstrukcijų būklę. Nerekomenduojama naudoti didelį taninų kiekį turinčiai
medienai, pvz.: ąžuolo, kedrų, plienmedžių, šorėjų.

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

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažyve dengtas paviršius galutinai sutvirtėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol
jį naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, naudokite minkštą šepetį, drėgną šluostę arba plovimo šepetį.

Po mėnesio (ne anksčiau) dėmėtą ir nešvarų paviršių galite plauti tinkamu „Tikkurila“ plovikliu pagal instrukciją. Nuplautą paviršių
nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.
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Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. 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. Pastaba! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius
rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių
valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra: Sudėtyje yra: 2-oktil-2H-izothiazol-3-onas (OIT). Atsargiai.Atsargiai.  Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiška vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti rūko/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti,
kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra
nedidelis kiekis alergizuojančių medžiagų: 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC).

GHS07 GHS09
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