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Special Window
Tiksotropiniai dažai langų rėmams





Apsaugo nuo klimato veiksnių
Tiksotropiniai, nelaša
Savaime išsilyginantys
Pritaikyti dažyti teptuku

TECHNINĖ INFORMACIJA
Pritaikymas

Skirti naujai dažyti arba perdažyti mediniams ir metaliniams
paviršiams vidaus patalpose bei lauke (pavyzdžiui, langų rėmams,
durims, sodo baldams ir kita).

Blizgumo laipsnis

Pusiau blizgūs.

Išeiga
(vienam sluoksniui)

Lygiems paviršiams 8-10m /l .

2

Baziniai dažai

Dažus galima naudoti baltus arba spalvintus šviesiomis spalvomis
pagal Tikkurila spalvynus.
A

Darbo įrankiai

Dažykite teptuku.

Spalva

Džiūvimo laikas

Įrankių valymas ir
skiediklis

Po 24 valandų – galima perdažyti, (prie +23°С, santykinis oro
drėgnumas 50%).
Džiūvimo trukmė priklauso nuo oro temperatūros bei drėgnumo.
Special Solvent, Special Solvent Spray, Unit Eko arba Unit Spray.
Įrankius nuo lako likučių iš karto po dažymo išvalykite vienu iš
aukščiau paminėtu valikliu.

Sandėliavimas

Atsparūs šalčiui.

Laikymo trukmė

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

Nelakių medžiagų tūrio
dalis

Apie 65% v/v.

Tankis

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

Atsparumas
cheminėms
medžiagoms

Atsparus trumpalaikio poveikio namų ūkio valymo priemonėms ir
silpniems tirpikliams (vaitspiritas). Neatsparus stipraus poveikio
tirpikliams (nitrotirpiklis).
Sausose patalpose iki +70°C. Ilgas buvimas aukštoje temperatūroje
gali sukelti spalvos geltonavimą.
0,9 L; 2,7 L.

Atsparumas karščiui
Pakuotės
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Nedažytas paviršius:
Nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Purvo ar pelėsio paveiktus paviršius nuvalykite valikliu Tikkurila
Homeenpoisto, perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Jei yra galimybė, ankstyvoje statybų stadijoje šviežią
medieną nugruntuokite Kolorex Protekt gruntu. Nuo šakotų vietų pašalinkite sakus ir jas apdorokite specialiu
laku Tikkurila Oksalakka, apsaugančiu nuo sakų išsiskyrimo. Metalines paviršaus dalis (pavyzdžiui vinių
galvutes) nuvalykite nuo rūdžių, pervalykite skiedikliu Special Clean arba Vivaclean, nuplaukite vandeniu ir
leiskite nudžiūti. Nudžiūvusį metalinį paviršių nugruntuokite Universal Korrostop arba Universal Korrostop +
gruntu.
Anksčiau dažytas paviršius:
Nuvalykite senų dažų likučius, pašalinkite rūdis (pavyzdžiui, nuo vinių galvučių). Suteptas, riebaluotas
paviršiaus vietas nuplaukite valikliu Special Clean arba Vivaclean, gausiai perplaukite vandeniu ir leiskite
nudžiūti. Purvo ar pelėsio paveiktus paviršius nuvalykite valikliu Tikkurila Homeenpoisto, perplaukite
vandeniu ir leiskite nudžiūti. Blizgius paviršius nušlifuokite iki matiškumo, pašalinkite šlifavimo dulkes. Grynos
medienos paviršius nugruntuokite Kolorex Protekt gruntu, o metalines dalis - Universal Korrostop arba
Universal Korrostop + gruntu.
DAŽYMO SĄLYGOS
0
0
Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 С iki +28 С, santykinis oro drėgnumas ne didesnis
kaip 80%.
DAŽYMAS
Prieš naudojimą dažų nemaišykite. Jeigu dažai yra išmaišyti (pavyzdžiui, spalvinimo metu), palikite juos
nusistovėti. Jeigu reikia, pirmam sluoksniui dažus skieskite iki 5% pagal tūrį Tikkurila Alkydiohenne 2010
skiedikliu. Dažykite 1-2 sluoksnius teptuku. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu
viename inde paruošite pakankamą kiekį dažų visam pasirinktam plotui. Kruopščiai uždažykite medienos
kampus ir briaunas. Dažant langus, rekomenduojama uždažyti 1-2 mm stiklo.
ĮRANKIŲ VALYMAS
Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite skiedikliu Special Solvent, Special Solvent Spray, Unit
Eko arba Unit Spray.
APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI
Sudėtyje yra: naftos, hidrintos sunkiosios, 3-Iodo-2-propnyl butylkarbamato, etilmetil ketoksimo. Gali sukelti
alergiją. Degi. Neįkvėpti garų, aerozolių. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus nedelsiant kreiptis į
gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų.
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei
skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
DĖMESIO! Dažais sutepti drabužiai, šluostės ir šlifavimo dulkės gali savaime užsidegti, todėl turi būti
saugomos vandenyje prieš utilizavimą, arba džiovinamos lauke.
ES LOJ reikšmės (kategorijos A/d): 300 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 300 g/l.
TRANSPORTATION
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

