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Vivacolor J
Glaistas siūlėms ir įtrūkimams







Vandeninis
Paruoštas naudojimui
Specialiai sukurtas siūlėms ir įtrūkimams
Puikus sukibimas ir lankstumas
Minimalus susitraukimas
Lengvai dengiasi ir lyginasi
TECHNINĖ INFORMACIJA
Skirtas sienoms ir luboms sausose patalpose.
Tinka
sujungimų užpildymui ir gipso, cemento, plytų, gipso kartono
Pritaikymas
paviršių lyginimui, taip pat tinkamas sujungimų ir trūkių
užpildymui.
Rišamoji medžiaga
Akrilo kopolimeras.
Užpildas
Dolomitas.
Dalelių skersmuo
0,1 mm
Sluoksnio storis
2 mm
2
Sukibimas
1,30 N/mm
Spalva
Balta - geltona
Apimtis (vienam
sluoksniui)

1mm plonam sluoksniui: ~ 1 l/m2,
glaistant sujungimus ir smulkius trūkius (2x): ~ 0,2 l/m2.

Darbo įrankiai

Glaistyti mentele arba purkštuvu.

Džiūvimo trukmė

(1 mm - 2 - 3 val. (prie +23°С, santykinis oro drėgnumas
50%). (Džiūvimo laikas labai priklauso nuo aplinkos
temperatūros ir santykinės oro drėgmės).

Įrankių valymas

Vanduo.

Sandėliavimas

Saugoti nuo šalčio!

Laikymo trukmė

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

Nelakių medžiagų
tūrio dalis
Tankis
Pakuotės

Apie 71 % m/m.
Apie 1,8 kg/l (ISO 2811) .
10 L.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Nedažytas paviršius:
Nuo paviršiaus pašalinkite purvą ir dulkes. Riebaluotus paviršius nuplaukite Special Clean valikliu,
nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Silpnus, dulkėtus paviršius nugruntuokite alkidiniu gruntu
pavyzdžiui Special Primer.
Anksčiau dažytas paviršius:
Nuo paviršiaus pašalinkite senų dažų likučius, purvą ir dulkes. Riebaluotus ar anksčiau dažytus
paviršius nuplaukite Special Clean valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Senų dažų
blizgius paviršius nušlifuokite iki matiškumo, pašalinkite dulkes. Silpnus paviršius nugruntuokite
alkidiniu gruntu.
DAŽYMO SĄLYGOS
Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas
ne didesnis kaip 80%. Dažymo metu venkite pernelyg sauso oro arba aukštos temperatūros.
DAŽYMAS
Glaistą denkite mentele. Prieš glaistant, sujungimus ir smulkius trūkius uždenkite popieriumi arba
stiklo pluošto juosta. Nuglaistytam paviršiui išdžiuvus, ji pašlifuokite, pašalinkite dulkes.
Jeigu reikalinga denkite antrą glaisto sluoksnį.
ĮRANKIŲ VALYMAS
Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.
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.
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No. VC-13-02a
EN 13963:2005
Jointing material for gypsum plasterboards- type 1A
Reaction to Fire
Release of dangerous
substances
Flexural strength:

A2-s1,d0
NPD
> 320N

TRANSPORTAVIMAS
Saugokite nuo šalčio!
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

