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Special Structure
Dekoratyvinis priedas
struktūriniam paviršiui išgauti
 Smulkaus ir vidutinio dydžio dalelės
 Suteikia struktūrinį paviršių
TECHNINĖ INFORMACIJA

Pritaikymas

Vidaus ir lauko darbams, naudoti pagal pasirinktų dažų instrukcijas.
Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems paviršiams (plytų, betono,
gipso plokštėms ir glaistymui).

Tinka naudoti

Tinka naudoti su toliau nurodytais vidaus ir lauko dažais: Interior
White, Interior Soft, Interior Satin, Interior Kitchen, Interior Bath,
Vivacolor 3, Vivacolor 7, Vivacolor 12, Vivacolor 20, Hansa Sokkel,
Hansa Facade, Hansa Silicate.

Dalelių dydis

Smulkus iki 0,6 mm.
Vidutinis iki 1,0 mm.

Spalva

Priedas gali būti maišomas su baltais ir spalvintais dažais. Dažai turi
būti spalvinti, prieš sumaišant su priedu. Vadovaukitės naudojimo
instrukcijomis.

Išeiga
(vienam sluoksniui)
Darbo įrankiai

2

3-4 m /l (parengtas mišinys) anksčiau dažytiems paviršiams.
Dažykite voleliu, teptuku.

Džiūvimo laikas

Priklauso nuo pasirinktų dažų (prie +23°С, santykinis oro
drėgnumas 50%).

Įrankių valymas ir
skiediklis
Sandėliavimas

Pabaigę dažymo darbus nuo įrankių nuvalykite dažų likučius ir
išplaukite rekomenduojamu naudotų dažų skiedikliu.
Sausoje patalpoje.

Laikymo trukmė
Atsparumas
chemikalams

Nelimituota.

Pakuotės

4 L ( 14 L skardinė pakuotė); 1,0 L.

Priklauso nuo pasirinktų dažų.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Paviršiu paruošti vadovaujantis pasirinktų dažų naudojimo instrukcija.
DAŽYMO SĄLYGOS
Paviršius turi buti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas
ne didesnis kaip 80%. Venkite skersvėjo dažymo metu.
DAŽYMAS
Pirmą sluoksnį dengti be Special Structure. Special Structure ir dažų mišinio santykis 1:2-2,5. Prieš
dažant, mišinį gerai išmaišykite.
Antrą sluoksnį dengti su Special Structure. Norint stipresnio ir patvaresnio paviršiaus, galima dengti
trečiu sluoksniu be Special Structure.
DAŽYMAS SU SILIKATINIAIS DAŽAIS
Paruoškite mišinį iš 6 L Hansa Silicate + 2 L Hansa Silicate Primer ir 4L Special Structure priemonių.
Prieš dažant, mišinį gerai išmaišykite. Pirmą sluoksnį dengti su Special Structure. Antrą sluoksnį
dengti, naudojant silikatinius dažus, be Special Structure.
DĖMESIO!
Norėdami gauti vienodą atspalvį, prieš dažymą sumaišykite pakankamą kiekį norimam paviršiui
nudažyti. Dažyti teptuku arba voleliu. Galutinio paviršiaus struktūra gali skirtis, priklausomai nuo
dažymo įrankių naudojimo. Dažų mišinys turi būti reguliariai pamaišomas dažymo metu. Sekite
dažų naudojimo instrukcija.
ĮRANKIŲ VALYMAS
Pabaigę dažymo darbus nuo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite rekomenduojamu
naudotų dažų skiedikliu.
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 silpnu
šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, perplaukite vandeniu. Po valymo,
nuplaukite paviršių švariu vandeniu.
Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol ant jo
nedėkite sunkių daiktų, o valykite 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.
TRANSPORTAVIMAS
Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.
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

