
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Specialų efektą sukuriantis vandeninis tamsoje švytintis lakas.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta sausų patalpų sienoms. Padengiant apsauginiu laku taip pat galima naudoti baldams,
grindims ir kt. paviršiams. Tinka kaip papildoma ženklinimo priemonė evakuacinio išėjimo krypčiai
žymėti kartu su aprobuotais evakuacijos krypties ženklais.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojamas tik dažytiems paviršiams. Efektas geriausiai išryškėja, kai paviršius yra nudažytas
balta arba kita šviesia spalva, esant visiškai tamsai. Iki tol patalpa turi būti ganėtinai stipriai
apšviesta. Švytėjimo efektas išlieka iki 6 valandų.

 

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 22.07.2020

TIKKURILA

TAIKA GLOW
TAMSOJE ŠVYTINTIS LAKAS



TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

SpalvaSpalva Permatomas, šiek tiek gelsvas. Tamsoje švyti žalsvai.

BlizgumasBlizgumas Matinis.

IšeigaIšeiga 8–12 m²/l priklausomai nuo dengimo būdo.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 0.333 l, 1 l

ĮrankiaiĮrankiai Volelis trumpais plaukeliais, teptukas, trafaretinis teptukas arba purkštuvas (įprasto
purkštuvo purkštuko skersmuo 1,4–1,8 mm, skiedžiama vandeniu (vandens
naudojama iki 5 tūrio proc.).

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

Kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 6 val.

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

Atsparumas šliapajamAtsparumas šliapajam
šveit imuišveit imui

1 klasė (SFS-EN 13300, ISO 11998).

Atsparumas karščiuiAtsparumas karščiui Atlaiko +85 °C temperatūrą (ISO 4211-3).

Sausojo likučio tūrio dalisSausojo likučio tūrio dalis
(proc.)(proc.)
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SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi
būti 30–70 proc.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius
Pašalinkite purvą ir dulkes. Jei reikia, išlyginkite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. 

Anksčiau dažytas paviršius
Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ pagal instrukciją ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite atšokusius dažus. Kietą ir blizgų paviršių pašlifuokite,
kad taptų matinis, ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius ir duobutes užglaistykite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius,
nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Gruntavimas
Padenkite paviršių baltos arba šviesios spalvos tinkamu gruntu arba dažais. Lakas „Taika Glow“ gerai dera su dauguma dažų.

GruntavimasGruntavimas
Padenkite paviršių baltos arba šviesios spalvos tinkamu gruntu arba dažais. Lakas „Taika Glow“ gerai dera su dauguma dažų.

DengimasDengimas
Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite gausiai lygiam paviršiui skirtu voleliu trumpais plaukeliais, teptuku, trafaretiniu teptuku
arba purkštuvu. Stenkitės, kad sluoksnis būtų kuo lygesnis, ir vienodai padenkite visą paviršių. Naudokite dažymo juostą ir
pašalinkite ją vos baigę dengti. Lakas stipriau švytės, jei dengsite 2 sluoksnius (arba daugiau). Lakuotą paviršių galima apsaugoti
padengus grindų laku „Parketti-Ässä“ arba baldų laku „Kiva“.

Pastaba! Patikrinkite rezultatą tamsoje. Naudokite pakankamą lako kiekį, kad nesimatytų dengimo žymių. 

Daugiau idėjų, kaip panaudoti laką, rasite tinklalapyje www.tikkurila.com.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Įrankius plauti vandeniu ir muilu Nuvalyti nuo įrankių dažų/ lako likučius ir išplauti švariu vandeniu Sukietėjusiems dažams nuo
įrankių pašalinti rekomenduojamas Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
Dažų danga įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol dažyto paviršiaus nevalykite. 

Vėliau nešvarų paviršių galite valyti neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta minkšta šluoste. Nuvalę iš karto nuskalaukite vandeniu ir
išdžiovinkite.

Dangos atnaujinimasDangos atnaujinimas
Žr. „Anksčiau dažytas paviršius“. Švytėjimo efektą galite paslėpti padengdami paviršių dviem vandeninių dažų sluoksniais.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles. Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas
pagal vietos reglamentus.

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 22.07.2020

TAIKA GLOW



SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
ATSARGIAI.ATSARGIAI.  Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę
reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
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