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Vivacolor 3
Visiškai matiniai dažai luboms






Ilgiau džiūsta, todėl lengva daryti pataisymus
Ypač geras dengiamumas
Tolygiai dažosi
Paviršius bus nepriekaištingai baltas
Atitinka M1 statybinių medžiagų emisijos klasę

TECHNINĖ INFORMACIJA
Pritaikymas

Luboms sausose patalpose (gyvenamuosiuose pastatuose ir
viešosiose patalpose).
Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems betono, plytų, gipskartonio,
tapetuotiems ar glaistytiems paviršiams; gipso blokeliams;
gruntuotiems medienos plaušo, kartono paviršiams.

Blizgumo laipsnis

Visiškai matiniai.

Išeiga
(vienam sluoksniui)
Spalva
Baziniai dažai

7-9 m2/l – lygiam paviršiui;
3-5 m2/l – gipso-kartono plokštėms ir užglaistytiems šiurkštiems
paviršiams.
Dažus galima naudoti baltus arba galima suteikti šviesų atspalvį
pagal Tikkurila spalvynus. Dažų atspalvis gali šiek tiek skirtis nuo
pavaizduoto spalvyne.
AP bazė

Darbo įrankiai

Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo purkštuvu. Purkštuvo
antgalio dydis 0,017" - 0,021" arba 0,460 - 0,530 mm.

Džiūvimo laikas

Po 0,5 val. – nelimpa liečiant, po 1-2 val. – galima perdažyti
(prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas 50%).

Įrankių valymas ir
skiediklis

Vandeniu. Skiesti iki 10% dažų pagal tūrį.

Sandėliavimas

Saugokite nuo užšalimo!

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos,
nurodytos ant pakuotes.

Nelakių medžiagų tūrio
dalis

Apie 35% v/v.

Tankis

1,5 kg/l.

Atsparumas drėgnam
valymui
Atsparumas
chemikalams

3 klasė, ISO 11998, 200 ciklų 20-70 mikronų;
400 ciklų pagal SFS 3755.
Atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliais ir silpnais
tirpikliais (vaitspiritu).

Pakuotės

0,9 L; 2,7 L; 4,8 L; 9,0 L; 20 L.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Nedažytas paviršius:
Nuvalykite dulkes ir purvą. Plyšius ir nelygumus užglaistykite tinkamu glaistu iš Vivacolor serijos, pašlifuokite ir
nuvalykite šlifavimo dulkes. Užglaistytą, porėtą ar netolygiai įgeriantį paviršių, taip pat medienos plaušo plokštes ir
kartoną, nugruntuokite vandeniniu gruntu Vivacolor 1. Metalo paviršius nugruntuokite gruntu metalui Universal
Korrostop arba Universal Korrostop+. Silpnus ar kreidiniu glaistu padengtus paviršius nugruntuokite alkidiniu
gruntu Special Primer.
Anksčiau dažytas paviršius:
Nuvalykite senų dažų likučius. Paviršių nuvalykite valikliu Special Clean, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti.
Blizgius paviršius pašlifuokite iki matiškumo ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Silpnus ar dulkėtus paviršius
nugruntuokite alkidiniu gruntu Special Primer. Plyšius ir nelygumus užglaistykite tinkamu glaistu iš Vivacolor
serijos, pašlifuokite ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Glaistytą paviršių nugruntuokite 10% skiestais dažais.
DAŽYMO SĄLYGOS
Paviršius turi buti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C iki +28 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip
80%. Dažydami venkite skersvėjų.
DAŽYMAS
Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite ir, jeigu reikia, atskieskite vandeniu iki 10% tūrio. Denkite 1-2
sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu.
ĮRANKIŲ VALYMAS
Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.
PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA
Praėjus 1 mėnesiui po dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu
valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valykite su silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10)
sudrėkinta kempine ar šluoste, perplaukite vandeniu.
Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol ant jo nedėkite sunkių
daiktų, o valykite reikia labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikia paviršių pavalyti anksčiau minėto termino,
rekomenduojamas lengvas valymas švelniu šepečiu ar drėgna šluoste.
APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei
skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje esantis 1,2-benzisotiazolio-3 (2H)-onas gali
sukelti alerginę reakciją.
Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <30 g/l (A/a subkategorija, 30 g/l).
TRANSPORTAVIMAS
Saugokite nuo užšalimo!
PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos,
nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir
ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar
netinkamu tikslu.
Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

