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Special Window Akva
Vandeniniai dažai mediniams langų rėmams
•
•
•
•
•

Geras atsparumas oro sąlygoms
Labai gerai sukimba su paviršiumi
Beveik bekvapiai
Greitai džiūsta
Ilgai išliekanti spalva

TECHNINĖ INFORMACIJA

Pritaikymas

Skirti naujai dažyti arba perdažyti mediniams ir metaliniams
paviršiams vidaus patalpose bei lauke (pavyzdžiui, langų rėmams,
durims ir kita). Labai gerai sukimba su negruntuotais, anksčiau
lakuotais arba pramoniniu būdų dažytais mediniais paviršiais.
Nerekomenduojama dažyti ant milteliniais dažais dengtų aliuminių
paviršių. Taip pat tinka sodo baldų dažymui.

Blizgumo laipsnis

Pusiau blizgus.

Išeiga
(vienam sluoksniui)

Lygiems paviršiams 7 - 9m2/l .

Spalva
Baziniai dažai
Darbo įrankiai

Džiūvimo laikas
(prie +23°С, santykinis
oro drėgnumas 50%).

Dažus galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiais atspalviais
pagal Tikkurila spalvynus lauko darbams (A bazė). Spalvintas
produktas nekeičiamas.
A bazė.
Dažykite teptuku arba trumpo plauko voleliu. Jei dažoma voleliu,
paviršių sulyginkite teptuku. Gali būti dažoma aukšto slėgio
purkštuvu. Purkštuko antgalis 0,009”-0,013” arba 0,230-0,330 mm.
Po 0,5 valandų – nelimpa liečiant,
Po 24 valandų – galima perdažyti,
2-3 dienų – paviršius pilnai sukietėja ir jį galima naudoti.
Džiūvimo trukmė stipriai priklauso nuo oro temperatūros bei oro
drėgnumo.

Įrankių valymas ir
skiediklis

Nuo įrankių nuvalykite skystus dažų likučius ir perplaukite
vandeniu.

Sandėliavimas

Saugoti nuo šalčio!

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje gamintojo taroje - iki datos, nurodytos ant
pakuotės.

Nelakių medžiagų
kiekis

Apie 40% pagal tūrį.

Tankis

Apie 1,2 kg/l priklausomai nuo bazės ir atspalvio (ISO 2811).

Pakuotės

0,9 L; 2,7 L.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Nedažytas paviršius:
Nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Suteptus, riebaluotus paviršius nuplaukite valikliu Special Clean,
perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Pelėsio paveiktus paviršius valykite valikliu Tikkurila
Homeenpoisto, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Pašalinkite sakus nuo šakotų vietų. Naujus
paviršius gruntuokite su Kolorex Protekt kaip galima ankstyvesnėje statybų stadijoje. Metalines paviršaus
dalis (pavyzdžiui, vinių galvutes) nuvalykite nuo rūdžių, nuplaukite plovikliu Special Clean, perskalaukite
vandeniu ir leiskite nudžiūti. Jau sausus metalinius paviršius nugruntuokite Universal Korrostop arba
Universal Korrostop+ gruntu.
Anksčiau dažytas paviršius:
Pašalinkite senų dažų likučius, pašalinkite rūdis (pavyzdžiui, nuo vinių galvučių). Suteptus, riebaluotus
paviršius nuplaukite valikliu Special Clean, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Pelėsio paveiktus
paviršius valykite valikliu Tikkurila Homeenpoisto, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Blizgius ir kietus
paviršius šlifuokite iki matiškumo, pašalinkite šlifavimo dulkes. Iki grynos medienos nuvalytus paviršius
gruntuokite su Kolorex Protekt. Metalines dalis gruntuokite Universal Korrostop arba Universal Korrostop+.
DAŽYMO SĄLYGOS
Paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinė medienos drėgmė mažiau nei 20%), oro temperatūra virš +50С
santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Venkite pernelyg didelės temperatūros dažymo metu.
Metalinių paviršių temperatūra neturi viršyti + 350С.
GRUNTAVIMAS
Anksčiau negruntuotus grynos medienos paviršius nugruntuokite Kolorex Protekt, metalinius paviršius
Universal Korrostop ir Universal Korrostop+ gruntu.
DAŽYMAS
Prieš naudojimą kruopščiai permaišykite dažus. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu
viename inde paruošite pakankamą kiekį dažų visam pasirinktam plotui nudažyti. Dažykite dviem sluoksniais
voleliu, teptuku arba purkštuvu. Dažant voleliu paviršių sulyginkite teptuku. Kruopščiai uždažykite medienos
briaunas ir galus. Kai dažomi rangų rėmai, rekomenduojama uždažyti 1-2 mm ant stiklo.
ĮRANKIŲ VALYMAS
Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir perskalaukite vandeniu.
APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra: 1,2 benzizotiazol-3 (2H) -ono ir
2,4,7,9-tetrametildek-5-inu-4,7-diolio, 5-chlor-2-metil-4-isotiasolin-3 -ono ir metilo 2H-izotiazol-3-ono (3:1),
3-jod-2-propinilbultikarbamato ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Saugoti, kad
nepatektų į aplinką.
ES LOJ reikšmės (kategorijos A/d): 130 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 130 g/l.
TRANSPORTAVIMAS
Saugoti 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

