
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Specialūs alkidiniai dažai.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirti baldams, technikai, transporto priemonėms, valtims, įrankiams ir kt.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojama metaliniams ir mediniams vidaus ir lauko baldams. Taip pat tinka įvairiems
plastikiniams paviršiams, pvz., stiklo pluošto ir plastikinėms valtims (virš vaterlinijos). Žr.
naudojimo instrukciją.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė A BAZĖ, C BAZĖ

SpalvaSpalva SpalvynaiSpalvynai
Interjero spalvų paletė „Symphony“, Interjero spalvų paletė „Feel the color“, Spalvų
deriniai „Feelings“, Interjero spalvų paletė „Feel the Color 2020“, Fasadų dažų
spalvynas „Facade“ (760).
Galima spalvinti pagal „Tikkurila“ lauko spalvynus. Iš anksto paruošta spalva –
aliuminio.

BlizgumasBlizgumas Pusiau blizgus.

IšeigaIšeiga Lygūs mediniai paviršiai – 10–12 m²/l, metaliniai ir plastikiniai paviršiai – 12–14 m²/l.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai A BAZĖ: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
C BAZĖ: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas, purkštuvas arba volelis trumpais plaukeliais.

Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,009–0,013" (0,23–0,33 mm), skiediklio
naudojama 5–20 tūrio proc.

Įprasto purkštuvo antgalio skersmuo 1,4–1,8 mm, skiediklio naudojama 25–35 tūrio
proc., kad klampumas būtų 18–25 s (DIN 4).

Dengiant purkštuvu sausos dangos storis turi neviršyti 40 μm.

Džiūvimo trukmėDžiūvimo trukmė Dulkės nelimpa po 2 val., dengti kitą sluoksnį galima po 16 val.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) 0,9–1,2 kg/l priklausomai nuo spalvos, ISO 2811.

Atsparumas dilimuiAtsparumas dilimui Geras

Sausojo likučio tūrio dalisSausojo likučio tūrio dalis
(proc.)(proc.)
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SandėliavimasSandėliavimas Gaminys atsparus šalčiui.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, santykinis oro drėgnis neturi
viršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius:
Nuo metalinio ir medinio paviršiaus pašalinkite purvą, dulkes, tepalus ir riebalus. Nuo cinkuoto paviršiaus plieniniu šepečiu
pašalinkite baltąsias rūdis. Plastikinį paviršių nuvalykite tirpikliu, pvz., skiedikliu 1029 arba kitu denatūruotu etanoliu, pvz., „Sinol“.
Nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Prieš dažydami visą paviršių mažame plotelyje išbandykite tirpiklio veiksmingumą ir dažų
sukibimą su paviršiumi, kad įsitikintumėte, jog jie tinka šios rūšies plastikui. Medinį paviršių padenkite gruntu „Otex“ arba „Otex
Akva“. Metalinį paviršių padenkite antikoroziniu gruntu „Rostex Super“. Aliumininį paviršių prieš gruntuodami pašiurkštinkite.

Anksčiau dažytas paviršius:
Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Grandikliu pašalinkite atšokusius dažus, visą paviršių
nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Duobutes ir plyšius užglaistykite glaistu „Lakkakitti“. Glaistytas vietas nušlifuokite ir
pašalinkite šlifavimo dulkes. Nusidėvėjusį medinį paviršių padenkite gruntu „Otex“ arba „Otex Akva“, metalinį paviršių padenkite
antikoroziniu gruntu „Rostex Super“.

Jei naudojate ryškiai raudonus, geltonus arba oranžinius dažus, medinį paviršių padenkite ta pačia spalva spalvintu gruntu „Otex“
arba „Otex Akva“. Cinkuotą, aliumininį ir plieninį paviršių reikia padengti šviesiai pilku gruntu „Rostex Super“.

DažymasDažymas
Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vaitspiritu 1050, jei dengiate teptuku, arba skiedikliu 1032, jei dengiate
purkštuvu. Denkite 1–2 sluoksnius teptuku, voleliu arba purkštuvu.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Įrankius plauti vaitspiritu 1050 arba Tikkurila Pensselipesu (įrankių valikliu).

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
Jei reikia, dažytą paviršių ne anksčiau kaip po mėnesio galima valyti neutraliu (pH 6–8) valikliu ir minkštu šepečiu, kempine arba
šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu ir šluoste, plovimo šepečiu arba kempine.
Kruopščiai nuskalaukite.

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

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal
pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite
pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
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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: angliavandeniliai, C9-C12, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, aromatiniai (2-25%), angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai,
izoalkanai, cikliniai,<2% arom.. Atsargiai.Atsargiai.  Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Gali pakenkti
organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei
reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti
atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Naudoti tik lauke arba
gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius. Atsargiai!
Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

GHS02 GHS07 GHS08
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