
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Ilgaamžė medienos dažyvė su modifikuotu akriliniu rišikliu, suteikianti gerą apsaugą nuo UV
spindulių. Sudaro pusiau matinę vandeniui nelaidžią apsauginę plėvelę. Saugo medieną nuo
atmosferos poveikio, lėtina drėgmės ir saulės spindulių daromą poveikį.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta mediniams fasadams, klijuotiesiems rąstams, tvoroms, išoriniams langų rėmams ir lauko
durimis. Tinka nepadorotoms ir anksčiau dažyve dengtoms medinėms konstrukcijoms.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojama klijuotiesiems rąstams, pjautinei ir obliuotai, impregnuotai ir termiškai apdorotai lauke
esančiai medienai. 
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė EPP BAZĖ, OPP BAZĖ

SpalvaSpalva SpalvynaiSpalvynai
Medienos dažyvių spalvynas „Super Colors“.
Spalvinama pagal spalvynus „Super Color“ ir „Valtti“ (beveik visomis spalvyno „Valtti“
spalvomis). Galutinė dažyto paviršiaus spalva išryškėja jam išdžiuvus. Geriausias
atsparumas atmosferos poveikiui ir ryškiausia spalva gaunama spalvinant pagal
spalvyną „Super Color“.

BlizgumasBlizgumas Pusiau matinis.

IšeigaIšeiga Pjautinė mediena – 4–8 m²/l. Obliuota mediena ir rąstai – 8–12 m²/l. Denkite vienodu
storu sluoksniu.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai EPP BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
OPP BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas.

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

Galima liesti maždaug po 2–4 val. Kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 24 val.

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

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

33

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio. Nesandariai uždarytos ar nedidelės talpos pakuotės sutrumpina
produkto laikymo trukmę. Vienam dažymui sunaudoti visą produkto talpą, kadangi
produkto savybės nepilnose talpose pasikeičia.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos
temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Geriausia
dengti nevėjuotu, debesuotu ir sausu oru, esant +10–20 °C temperatūrai.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Niekuo nedengtas paviršius
Kietu arba plieniniu šepečiu pašalinkite purvą, dulkes ir atplaišas. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“
pagal instrukciją. Kuo ankstesniame statybų etape padenkite gruntu „Valtti Primer“ arba antiseptiku „Valtti Plus Base“. Apsaugokite
šalia esančius augalus, kad ant jų neužtikštų grunto. 

Anksčiau pusiau skaidriomis dažyvėmis dengtas paviršius
Grandikliu ir (arba) plieniniu šepečiu pašalinkite atplaišas ir papilkėjusią medieną. Nuvalykite ir, jei reikia, nuplaukite plovikliu
„Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Iki grynos medienos nušveistas vietas padenkite gruntu „Valtti Primer“ arba antiseptiku „Valtti
Plus Base“. Jei sena danga sudaro skaidrią (galbūt blizgią) plėvelę, pašiurkštinkite paviršių jį nušlifuodami. 

Rekomenduojama sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintos dažyvės kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų
vienoda. Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami.

Denkite tolygiai ir nedarydami pertraukų, vienu kartu padenkite visą rąstą arba kelias lentas, kad spalva būtų vienoda. Dažyvė
greitai džiūsta. Naudokite pakankamą kiekį, kad padengtų paviršių vienodu storu sluoksniu. Ypač kruopščiai padenkite medienos
galus.

Naują gruntuotą paviršių denkite 2 sluoksniais. Atnaujindami dangą denkite 1–2 sluoksnius atsižvelgdami į ankstesnės dangos
būklę. 

Tikrinkite dangos būklę ir jai nusidėvėjus padenkite iš naujo. Dangos atnaujinimo dažnumas priklauso nuo atmosferos poveikio,
vietos ir kt.

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

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažyve dengtas paviršius galutinai sutvirtėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol
jį 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 ta pačia dažyve. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.

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
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 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)), 2-oktil-
2H-izothiazol-3-onas (OIT) ir 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC). Gali sukelti alerginę reakciją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Mūvėti apsaugines pirštines. 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)).
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