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Floor
Medinių grindų dažai
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Labai geros dengiamosios savybės
Puikus atsparumas dilimui
Greitai džiūsta
Lengvai dengiami
Labai gerai išsilygina ir dengia
Negelsta

Turi ekologinio ženklo
„Šiaurės gulbė“ sertifikatą

Aprobuota Lietuvos pulmonologų ir alergologų
draugijos

TECHNICAL DATA
Gaminio informacija
Paskirtis

Blizgumas
Teorinė išeiga (vieno sluoksnio)
Spalvinimas

Įrankiai
Rekomenduojami įrankiai
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C
temperatūrai ir 50 proc.
santykiniam oro drėgniui)
Skiediklis
Įrankių valymas
Sandėliavimas
Tinkamumo naudoti trukmė

Sausasis likutis
Tankis
Atsparumas vandeniui
(ISO 2812-3)
Cheminis atsparumas
Pakuočių dydžiai

Pusiau matiniai vandeniniai akriliniai medinių grindų dažai. Labai gerai išsilygina
ir pasižymi geru dengiamumu, yra itin patvarūs ir atsparūs dilimui.
Medinėms grindims, laiptams ir laiptų turėklams. Taip pat puikiai tinka
vandeniniais, alkidiniais ir epoksidiniais dažais dažytoms ir vandeniniu, alkidiniu
bei epoksidiniu laku dengtoms grindims perdažyti.
Pusiau matiniai.
6–9 m2/l.
Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis (bazė A) bei tamsiomis (bazė C)
spalvomis pagal Tikkurila grindų dažų spalvynus. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir
atgal nepriimami.
Teptukas ir lygiems paviršiams skirtas volelis trumpais plaukeliais.
Plokščias teptukas Anza Platinum, volelis Anza Elite Titex, platus lakavimo
teptukas Anza Elite.
Dulkės nelimpa po 15 min., kitą sluoksnį galima dengti po 2 val. Naudoti galima
kitą dieną. Galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą atsparumą trinčiai maždaug po
2 savaičių.
Vanduo.
Nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite muilu bei vandeniu.
Saugokite nuo šalčio!
Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti
termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti
ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
Bazė A – 37 proc. tūrio, bazė C – 32 proc. tūrio.
1,1 –1,2 kg/l, priklausomai nuo spalvos.
Veikiant vandeniu 24 val. blizgumas ir spalva nepakinta.
Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir silpnų tirpiklių (vaitspirito)
poveikiui. Neatsparus stiprių tirpiklių (nitrotirpiklių) poveikiui.
0,9 l, 2,7 l, 7,2 l.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Nedažytas paviršius
Nuvalykite dulkes ir purvą. Niekuo nedengtas medines grindis nugruntuokite izoliaciniu gruntu Tikkurila Multistop
– denkite 1–2 sluoksniais (priklausomai nuo medienos būklės). Gruntas Tikkurila Multistop neleidžia spalvą
keičiantiems medienos taninams ir gelsvinančioms medžiagoms, pvz., sakams, prasiskverbti į dažus. Gruntą
naudokite pagal jo naudojimo instrukciją.
Anksčiau dažytas paviršius
Pašalinkite atšokusius senus dažus bei laką, dulkes ir purvą. Nuvalykite valikliu Special Clean, nuskalaukite
vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų dažytą ar lakuotą paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir pašalinkite
šlifavimo dulkes. Plyšius užglaistykite glaistu Vivacolor Snickeri, pašlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.
DENGIMO SĄLYGOS
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro
drėgnis neturi viršyti 80 proc. Dažant neturi būti skersvėjo, temperatūra neturi būti aukšta.
DENGIMAS
Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų
kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 1–2 sluoksnius teptuku arba voleliu
trumpais plaukeliais. PASTABA! Dažai greitai džiūsta, todėl iš anksto susiplanuokite dažymo seką, kad nesimatytų
dažų dangos sandūrų. Lentas dažykite išilgai, iš karto po kelias, korekcijas darykite tik dažams išdžiuvus.
PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA
Dažytas paviršius visiškai išdžiūsta ir didžiausią patvarumą bei atsparumą chemikalams įgauna maždaug po 2
savaičių, todėl šiuo laikotarpiu jo nevalykite. Pirmąją savaitę ant dažyto paviršiaus nedėkite sunkių ir džiūti
neleidžiančių daiktų, pvz., kilimų. Po 2 savaičių dažytą paviršių galima valyti grindų plovimo šepečiu arba šluoste,
purvui pašalinti galima naudoti neutralų (pH 6–8) valiklį.
APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti
utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite
perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.
Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/i) – 140 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 140 g/l.
TRANSPORTAVIMAS
Saugokite nuo šalčio!
PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt
NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA
8 800 00018

Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės sistema
sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne
pagal instrukcijas ar paskirtį.
UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 270 6413, el. paštas info.lt@tikkurila.com

