
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Vandeniniai spalvinami akriliniai perlamutriniai dažai.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta baldams, sienoms, ornamentams ir kt.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojami mediniams, medienos plaušų bei medienos drožlių plokščių, metaliniams, gipso-
kartono plokščių, betoniniams ir pan. interjero paviršiams. Tinka nedažytiems paviršiams dažyti,
dažų dangai atnaujinti ir alkidiniais bei rūgštiniais dažais arba laku dengtiems paviršiams
perdažyti. Geras apšvietimas paryškina dažų sukuriamą efektą.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė HM BAZĖ, KM BAZĖ

SpalvaSpalva SpalvynaiSpalvynai
Perlamutrinių atspalvių paletė „Taika“.
Sidabro ir aukso atspalvis.

BlizgumasBlizgumas Pusiau blizgus.

IšeigaIšeiga 6–8 m²/l.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai HM BAZĖ: 0.1 l, 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l
KM BAZĖ: 0.1 l, 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas (sintetinis), volelis, įvairūs įrankiai efektui sukurti (faktūrinis volelis, teptukas
ir kt.) arba purkštuvas (įprasto purkštuvo purkštuko skersmuo 1,8 mm, skiedžiama
vandeniu (vandens naudojama maždaug 40 tūrio proc.). Pastaba! Jei naudosite
purkštuvą, būtinai atlikite bandomąjį dažymą.

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

Galima liesti po 1 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 6–8 val.

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

Cheminis atsparumasCheminis atsparumas Atsparūs cheminiams valikliams ir nestipriems tirpikliams, pvz., vaitspiritui. Bet kokių
dažančių skysčių, pvz., kavos ar arbatos, paliktas dėmes būtina nedelsiant nuvalyti.

Atsparumas plovimuiAtsparumas plovimui >5 000 šveitimo ciklų (SFS 3755).

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
neviršyti 80 proc. Esant nedidelei temperatūrai (apie +15 °C) ir gana dideliam oro drėgniui (50–70 proc.) pailgėja pradinio džiūvimo
trukmė ir palengvėja dengimas.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius
Pašalinkite purvą ir dulkes, kad būtų užtikrintas kuo geresnis dažų sukibimas su paviršiumi. 

Medinis paviršius
Padenkite gruntu „Helmi“. Naują niekuo nepadengtą geros būklės paviršių dažais „Taika Helmiäismaali“ galima dengti negruntuotą. 

Metalinis paviršius
Padenkite antikoroziniu gruntu „Rostex Super“ arba „Rostex Super Akva“. 

Sienos
Jei reikia, išlyginkite glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Nugruntuokite, pvz. gruntu „Varma
Primer“. Padenkite „Tikkurila“ akriliniais sienų dažais, pvz., vidaus dažais „Harmony“ (1–2 sluoksniais).

Anksčiau dažytas paviršius
Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“, kruopščiai nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. 

Medinis paviršius
Grandikliu pašalinkite atšokusį dažų arba lako sluoksnį. Kietą ir blizgų dažytą arba lakuotą paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir
kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius ir duobutes užglaistykite tinkamu glaistu „Presto“, glaistytas vietas nušlifuokite ir
pašalinkite šlifavimo dulkes. Gruntuokite taip pat, kaip ir nedažytą paviršių. Pastaba! Nitroceliulioziniu laku dengtą paviršių
gruntuokite gruntu „Otex“.

Sienos
Kietą ir blizgų dažytą paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius ir duobutes užglaistykite glaistu
„Presto“, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Gruntuokite taip pat, kaip ir nedažytą paviršių.

DažymasDažymas
Prieš naudodami gerai išmaišykite iki pat dugno. 

Baldai ir kt. 
Denkite 2 sluoksnius teptuku, voleliu arba purkštuvu. Didelius plotus denkite voleliu ir išlyginkite teptuku (naudokite aukštos
kokybės teptuką sintetiniais šereliais). Teptuko potėpiai nuostabiai paryškina perlamutrinio žvilgesio efektą.

Sienos / efekto kūrimas
Geriausias efektas sukuriamas, kai dažais „Taika Helmiäismaali“ padengiama ne visa siena, bet atskiri jos plotai. Vienu kartu voleliu
padenkite mažą, maždaug vieno kvadratinio metro, plotelį ir, jei norite, iš karto kurkite norimą efektą naudodami įvairius faktūrinius
volelius, teptukus arba kempinėles. Rekomenduojama iš pradžių pabandyti tai padaryti ant storo kartono gabalo ar pan. Dažomo
ploto ribas atskirkite dažymo juosta, baigę dažyti ją iš karto nuimkite. Jei kraštus dažote teptuku, vienu kartu padenkite mažą
ruoželį ir iš karto išlyginkite voleliu, taip kraštai mažiau išryškės. Denkite 2 dažų sluoksnius, o jei kuriate specialų efektą – 1
sluoksnį. 
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Dideliems lygiems ir vienodiems paviršiams dengti dažais „Taika Helmiäismaali“ reikia įgūdžių, tačiau dengiant kryžminiais potėpiais
teptuku arba voleliu sukurti specialų efektą lengva netgi neturint patirties ir netgi dengiant didelį plotą.

Dažai „Taika Helmiäismaali“ taip pat puikiai tinka naudojant trafaretus. Dažų „Taika“ brošiūroje rasite išsamesnius nurodymus ir
idėjų, kaip kurti specialius efektus.

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
Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau). 

Valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu naudodami minkštą šepetį, kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių valykite silpnu šarminiu
(pH 8–10) valikliu naudodami šluostę, plovimo šepetį arba kempinę. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias savaites
dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepečiu, drėgna šluoste arba drėgnu
plovimo šepečiu.

Dangos atnaujinimasDangos atnaujinimas
Žr. „Anksčiau dažytas paviršius“. Jei norite, specialų efektą galite paslėpti baldus padengdami baldų dažais „Helmi“, o sienas –
vandeniniais sienų dažais.

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.

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). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.
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