WOOD PRIMER
Vandeninis biocidinis gruntas
-- Sudėtyje yra biocidų
-- Neleidžia drėgmei įsigerti į medieną
-- Užtikrina gerą paviršiaus sukibimą su apdailos medžiagų sluoksniais
-- Saugo medieną nuo grybinių ydų

GAMINIO SAVYBĖS

GRUNTAVIMAS

Giliai įsigeriantis bespalvis vandeninis apsauginis medienos gruntas, skirtas naudoti kartu su vandeninėmis „Pinotex“ medienos apsaugos priemonėmis ir medienos dažais, siekiant užtikrinti gerą apdailos sluoksnio sukibimą su pagrindu. Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių paviršių nuo pamėlynavimo ir puvimo.
„Pinotex Wood Primer“ yra paruoštas naudoti medienos konservantas, skirtas
tiek naudojimui namų ūkyje, tiek profesionalams.

PASKIRTIS
Naujiems ir iki grynos medienos nuvalytiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms, durims, langų rėmams, tvoroms, stogo nuosvyrų lentoms ir kt.

PAGRINDAS
Tinka ir pjautinei, ir obliuotai medienai įmirkyti.
Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

• Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
• Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo
jo turi būti nuvalyti seni dažai) ir užtikrinti tolygų atspalvį, pirmiausia reikia jį
vieną kartą nugruntuoti bespalviu vandeniniu biocidiniu apsauginiu gruntu
„Pinotex Wood Primer“. Prieš apdorojant paviršių toliau, gruntas turi džiūti
mažiausiai 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius ir esant didesnėms
grunto sąnaudoms, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24
valandos.
• Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
• Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers
prasčiau.

GALUTINĖ APDAILA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
• Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybelio (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena
turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgnumo.
• Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės,
suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį „Specialios paviršiaus
paruošimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie
gali ją pažeisti (pvz., smėliasraute).
• Kad gaminys geriau įsigertų į paviršių, šiurkščiu šepečiu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba
papilkėjusį medienos sluoksnį.
• Visiškai pašalinkite seną paviršiaus dažų (aliejinių, alkidinių arba lateksinių)
sluoksnį mechaniniu (gremžtuku, šiurkščiu šepečiu), terminiu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai
užtikrins tolygų atspalvį, kai paviršius bus padengtas medienos apsaugos priemone.
• Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei
naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį
paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
• Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas.

• Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu reikia palaukti, kol nugruntuotas
paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
• Padenkite paviršių 2 sluoksniais tinkamos „Pinotex“ medienos apsaugos priemonės arba 2 kartus nudažykite medienos dažais.

www.pinotex.lt

24 h

4-6 m²/l

8-10 m²/l

8-30°C

MEDIENOS APSAUGA

TECHNINIAI DUOMENYS

PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

Paskirtis

lauko darbams

Rišiklis

Vandenyje tirpus alkidas

Tankis

1,01 ± 0,02 kg/l

Sausųjų medžiagų kiekis

15 ± 2%

Spalva

be pigmentų

Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)

kitą sluoksnį galima dengti 24 h

Dengiamumas (1 sluoksnis)

pjautinė mediena 4-6 m²/l
(160-250 g/m²)
obliuota mediena 8-10 m²/l
(100-130 g/m²)

Skiediklis

vanduo

Darbo įrankiai

teptukas, nardinimo priemonės

Įrankių valymas

vanduo

Laikymo uždaroje gamyklinėje
pakuotėje trukmė

2 metai

Laikymo sąlygos

uždaroje taroje, temp. +5…35 °C

Pakuotė

1 L / 3 L / 10L

• Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai
išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia.
• Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama kai paviršius dengiamas teptuku.
• Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant, oro ir paviršiaus temperatūra turi būti
+8...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnumas < 80%. Nepatartina dirbti
vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai
garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į paviršių.
• Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos
paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.
• Atidžiai apdorojus medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.
• Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent
vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.
• Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik
mechaniškai.

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS
• Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepečiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Lavatio“, paskui perplaukite paviršių švariu
vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius.
• Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną
šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, perplaukite švariu vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite kol išdžius.
• Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite gilaus įmirkymo priemone
„Pinotex Impra“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
• Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
• Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis.
Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepečiu arba šlifavimo popieriumi
nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis
į gydytoją. Liudijimas išduotas: Akzo Nobel Decorative Coatings BV, Scorpius 58, 2131 LR
Hoofddorp, The Netherlands (Olandija). Biocido autorizacijos liudijimas Nr. 11(11.1)-(A08VAP751173/B-15-96)-BSV-7211, galioja iki 2020-03-31. Skystis. Medienos konservantas (8 tipo biocidas). Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos
duomenų lape. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Pabaigę dažyti gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius pašalinkite nuo
jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.

Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, Tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com
Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com
Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek
tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo
naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be
išankstinio įspėjimo.

MEDIENOS APSAUGA

www.pinotex.lt

