
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Poliakriliniai dažai, itin atsparūs atmosferos poveikiui.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta mediniams fasadams, lauko dailylentėms ir kt.

SAVYBĖSSAVYBĖS Tinka neapdorotiems, pramoniniu būdu apdorotiems arba lauko dažais dažytiems mediniams
paviršiams. Taip pat galima naudoti statybvietėse kaip viršutinį sluoksnį pagal kompanijos
„Tikkurila“ sistemą „ProHous“.
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PUSIAU MATINIAI MEDINIŲ FASADŲ AUKŠTOS KOKYBĖS DAŽAI



TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė A BAZĖ, C BAZĖ

SpalvaSpalva SpalvynaiSpalvynai
Medienos dažų spalvynas, Medinių fasadų spalvynas 2018.
Spalvinama pagal „Tikkurila“ lauko dažų spalvynus.

BlizgumasBlizgumas Pusiau matinis.

IšeigaIšeiga Neobliuoti mediniai paviršiai – 4–6 m²/l. Obliuoti ir anksčiau dažyti mediniai paviršiai –
7–9 m²/l.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 11.7 l, 18 l
C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 11.7 l, 18 l

ĮrankiaiĮrankiai Purkštuvas arba teptukas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,018–0,023" (0,46–
0,58 mm), skiedžiama vandeniu (vandens naudojama iki 10 tūrio proc.).

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

Galima liesti maždaug po 1 val. Normaliomis sąlygomis kitą sluoksnį galima dengti po
2–4 val. Esant mažesnei temperatūrai ir dideliam oro drėgniui džiūsta ilgiau.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 1,3 kg/l, ISO 2811.

Sausojo likučio tūrio dalisSausojo likučio tūrio dalis
(proc.)(proc.)
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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 dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C,
santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius 
Pašalinkite purvą, pelėsį ir atplaišas. Purviną ir pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Kuo
ankstesniame statybų etape padenkite gruntu „Valtti Primer“ arba antiseptiku „Valtti Plus Base“. Rūdijančius metalinius elementus,
pvz., vinių galvutes, padenkite metalo gruntu „Rostex Super“. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. 

Pramoniniu būdu apdorotas ir anksčiau dažytas paviršius
Pašalinkite purvą, pelėsį ir atplaišas. Grandikliu pašalinkite atšokusią seną dangą ir nušveiskite paviršių plieniniu šepečiu. Purviną ir
pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Iki grynos medienos nušveistas vietas padenkite
gruntu „Valtti Primer“ arba antiseptiku „Valtti Plus Base“

DažymasDažymas
Nedažytas paviršius
Padenkite 1 sluoksniu grunto „Ultra Primer“, po to denkite 1–2 sluoksnius dažų. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. 

Anksčiau dažytas paviršius
Aliejiniais arba akriliniais dažais dažytą paviršių denkite 1–2 sluoksniais dažų priklausomai nuo jo būklės ir dažų spalvos skirtumo.
Jei akrilinių dažų danga nusidėvėjusi, padenkite paviršių gruntu „Ultra Primer“, po to denkite dažais. 

Prieš naudodami gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu. Denkite teptuku arba purkštuvu. Ypač kruopščiai padenkite
medienos galus. Rekomenduojama sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus
spalva būtų vienoda. 

Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose
vietose dangos spalva gali pakisti. Grunto „Ultra Primer“ naudojimas sumažina tokią tikimybę.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Įrankius plauti vandeniu. Sukietėjusiems dažams nuo įrankių pašalinti rekomenduojamas Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol dažytą
paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, naudokite minkštą šepetį, drėgną šluostę arba plovimo šepetį.

Po mėnesio nešvarų paviršių galite plauti plovikliu „Talon Huoltopesu“, naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens. Labai nešvariam
ir dėmėtam paviršiui plauti naudokite 1 dalį ploviklio ir 1 dalį vandens. Nuplautą paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Dangos atnaujinimasDangos atnaujinimas
Galima perdažyti dažais „Ultra“ arba „Vinha“.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Nepilti į kanalizaciją, vandens sistemas ir dirvą. Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles.
Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus.
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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. 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: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 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)), 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC) ir 4,5-
dichloro-2-oktil-2H-isothiazol-3-onas (DCOIT). 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)).

GHS07 GHS09
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