
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Visiškai matinis skaidrus specialų efektą suteikiantis akrilinis lakas.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta gyvenamosioms, biurų, komercinėms ir pan. sausoms patalpoms.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojamas vidaus dažais dažytoms sienoms, specialiam efektui suteikti. Lakas yra skaidrus,
todėl dengiamo paviršiau spalva turi didelę įtaką galutiniam rezultatui. Geras apšvietimas
paryškina lako sukuriamą efektą.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

SpalvaSpalva Sidabro, aukso.

BlizgumasBlizgumas Visiškai matinis.

IšeigaIšeiga 6–10 m²/l/.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 1 l, 3 l

ĮrankiaiĮrankiai Volelis arba teptukas.

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

Jei reikia, kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 24 val. Galutinai išdžiūsta ir
paviršių galima naudoti maždaug po 2 d.

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

Atsparumas plovimuiAtsparumas plovimui Galima valyti drėgna šluoste.

Atsparumas šliapajamAtsparumas šliapajam
šveit imuišveit imui

1 klasė (ISO 11998).

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

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

12

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio. 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.
Nugruntuokite gruntu „Varma Primer“. 1–2 kartus padenkite norimos spalvos vidaus dažais, pvz., „Harmony“.

Anksčiau dažytas paviršius
Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Kietą ir blizgų paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir
pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius ir duobutes užglaistykite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite
šlifavimo dulkes. Padenkite norimos spalvos vidaus dažais, pvz., „Harmony“.

DengimasDengimas
Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite voleliu arba teptuku kryžminiais potėpiais. Stenkitės vienodai padengti visą paviršių.
Lako balsvumas išnyks jam išdžiūvus. Rekomenduojama iš pradžių pabandyti ant storo kartono gabalo ar pan. Naudodami
trafaretus denkite įprastu mažu voleliu arba teptuku. Nerekomenduojama naudoti poroloninių įrankių. Daugiau informacijos rasite
brošiūroje „Taika“.

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

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis lako danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol lakuotą
paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite sausa ar drėgna šluoste arba plovimo šepečiu.

Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau). Valykite sausu šepečiu, plovimo šepečiu arba sausa šluoste. Labai
nešvarų paviršių galite valyti neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkintu valymo įrankiu. Nuvalytas paviršius neturi būti šlapias. Valiklį
skieskite pagal gamintojo instrukciją.

Dangos atnaujinimasDangos atnaujinimas
Žr. „Anksčiau dažytas paviršius“. Jei norite, specialų efektą galite paslėpti padengdami paviršių 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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