CERAMIC
MAT
--------------------Ypatingai atsparūs intensyviam plovimui (1 stiprumo klasė)
lateksiniai dažai su keramikos priedais vidaus darbams. Itin gerai
dengia paviršių, neblunka.

ATSPARUMAS 1 stiprumo klasė (ypatingai atsparūs intensyviam plovimui).
BLIZGUMAS Matiniai
SPALVA Balta. Spalvinama įvairiais atspalviais.
DENGIAMUMAS iki 14 m2 dažant vieną kartą.
SKIEDIKLIS Vanduo.
NEKIMBA DULKĖS PO 1 h. (22ºC 55 % RH).
GALIMA PERDAŽYTI PO 3-4 h. (22ºC 55 % RH).
SAUGOJIMAS Laikyti sandarioje taroje, tº >5 ºC.
IŠFASAVIMAS 1 L, 2.5 L, 5 L, 10 L

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

NAUDOJIMAS

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Labai dažnai plaunamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų,
taip pat biurų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiems ir
betoniniams paviršiams, plytoms, stiklo pluošto tapetams,
įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams.

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, dažus galima
atskiesti vandeniu (iki 10% tūrio). Prieš dažydami gerai
išmaišykite. Dažyti bei laikyti esant aplinkos temperatūrai
(+5 +30) ºC. Saugoti nuo šalčio! Tara turi būti sandariai
uždaryta

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 14 m2 dažant vieną kartą.
Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Mažinkite dažų
atliekas apskaičiuodami reikiamą dažų kiekį. Nepanaudotus
baltus dažus grąžinkite pakartotiniam naudojimui.
Pakartotinis dažų naudojimas yra veiksmingas būdas
mažinti produktų būvio ciklo poveikį aplinkai.

DAŽYMO BŪDAS
Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus.
Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius,
anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiurkštinkite švitriniu
popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių
rekomenduojama nugruntuoti akriliniu gruntu.

Nepilkite dažų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Naudokite odos ir
akių apsaugos priemones. Jei naudojama purškimo įranga sąlygoja
papildomus pavojus kvepavimo takams, naudokite kvepavimo takų
apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant nuplaukite dideliu vandens
kiekiu ir kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų! Nepanaudotus dažus
išdžiovinkite, kad jie nekeltų pavojaus aplinkai arba atiduokite pavojingas
atliekas tvarkančioms įmonėms. Visiškai ištuštintą tarą atiduokite
perdirbimui.

EKSPLOATACIJA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima plauti po 28 dienų.

ĮRANKIŲ VALYMAS
Išplaukite vandeniu.

