
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Paruoštas naudoti voleliu dengiamas lengvasis vandeninis glaistas. Užpildomoji geba – 3 mm be
trūkių. Gerai sukimba su įvairiu paviršiumi.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.

SAVYBĖSSAVYBĖS Ypač tinka gipso-kartono plokščių siūlėms užpildyti ir siūlių sutvirtinimo juostoms tvirtinti.
Naudojamas luboms bei sienoms dalinai bei visiškai išlyginti. Taip pat galima dengti purkštuvu.
Tinka įvairiems paviršiams, pvz.: betoniniams, lengvojo betono, tinkuotiems, gipso-kartono
plokštėms. Taip pat galima naudoti seniems stiklo pluošto tapetams glaistyti.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

SpalvaSpalva Beveik balta.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 12 l

SkiediklisSkiediklis Vanduo.

ĮrankiaiĮrankiai Volelis, purkštuvas, plieninė glaistyklė ir siūlių sutvirtinimo juostų klijavimo aparatas.

Džiūvimo trukmė (esantDžiūvimo trukmė (esant
+23 °C temperatūrai ir+23 °C temperatūrai ir
50% santykinei oro50% santykinei oro
drėgmei)drėgmei)

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

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

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

55

GrūdėtumasGrūdėtumas max. 0,15 mm

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio. Nesandariai uždarytos ar nedidelės talpos pakuotės sutrumpina
produkto laikymo trukmę.
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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
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 voleliu arba purkštuvu ir išlyginkite plienine glaistykle. Išdžiūvusį paviršių nušlifuokite ir
pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei reikia, denkite kitą sluoksnį.

Technologinės siūlėsTechnologinės siūlės
Siūlių užpildymas:
Užpildykite siūles naudodami volelį arba purkštuvą. Nedelsdami įspauskite siūlių sutvirtinimo juostą į
šlapią glaistą naudodami glaistyklę. Išlyginkite juostos paviršiuje esantį glaistą. Išdžiūvusį paviršių
nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Padenkite tinkamu glaistu „Presto“.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Įrankius plauti vandeniu. Nuvalyti nuo įrankių dažų/ lako likučius ir išplauti švariu vandeniu

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
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. Mūvėti apsaugines pirštines. 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-01301 Vantaa

Finland

2005

TIK-1650-5006a

EN 13963:2005

EN 15824:2009EN 15824:2009

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa

Finland

2009

TIK-1650-5006b

EN 15824:2009
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