
WOOD PAINT EXTREME
Savaime nusivalantys medinių fasadų dažai
- Patvarumas iki 16 metų
- Savaiminio valymosi technologija „Stay Clean“ – gražus vaizdas ilgam
- Elastingi, atmosferos poveikiui atsparūs medienos dažai lauko darbams
- Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių medieną nuo pelijimo
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais

2 h

8-25°C

4-6 m²/l

8-10 m²/l

 GAMINIO SAVYBĖS 
Unikalios savaiminio valymosi technologijos, itin patvarūs vandeniniai medinių 
fasadų dažai. Gaminyje yra koloidinio silicio dioksido, kuris papildo dažų dangą 
silicio dalelėmis, suteikiančiomis paviršiui savaiminio valymosi savybių, pavyz-
džiui, lyjant lietui. Kuo dažytas paviršius švaresnis, tuo ilgiau jis lieka patvarus. 
Dažai greitai džiūsta, gerai dengia, lengvai dažomi, stabilaus atspalvio ir blizgumo. 
Saugo dažytą paviršių nuo pelijimo. Apdorojant paviršių sistemiškai (įmirkymas, 
gruntavimas ir 2 apdailos dažų sluoksniai) užtikrinama ilgalaikė – iki 16 metų 
trukmės medinio paviršiaus apsauga nuo atmosferos poveikio. Galima tonuoti 
įvairiais atspalviais.

 PASKIRTIS 
Dažai skirti lauke esantiems naujiems ir anksčiau dažytiems pjautinės ir obliuotos 
medienos paviršiams – mediniams fasadams, pertvaroms, tvoroms, taip pat grun-
tuotam metalui, pluoštinio cemento plokštėms ir betoniniams paviršiams dažyti. 
Apribojimas: dažai yra termoplastiniai, todėl netinka langų rėmams dažyti.

 PAGRINDAS 
• Nauji ir dažyti pjautinės bei obliuotos medienos paviršiai, taip pat nugruntuoti 

metaliniai paviršiai (ir galvanizuoti), pluoštinio cemento plokštės, betoniniai 
paviršiai. 

• Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistiems mediniams paviršiams bei anks-
čiau raudonžemio paviršiams dažyti.

 PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
• Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas gry-

binių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais medie-
na turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgnio. 

• Ant paviršiaus esančius nešvarumus (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kil-
mės teršalai) rekomenduojama nuvalyti sausu šepečiu. Jei paviršius labai ne-
švarus, nuvalykite jį valikliu, kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir prieš 
toliau apdorodami palaukite, kol išdžius. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus 
mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste. Nepatartina medienos valyti 
tokiomis priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliasraute).

• Seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitriniu popieriu-
mi, karšto oro srautu arba infraraudonųjų spindulių lempa.

• Blizgiais dažais dažytus paviršius pašiurkštinkite švitriniu popieriumi, po šlifa-
vimo nuvalykite dulkes.

• Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. 
Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant me-
dienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine 
priemone. 

• Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo 
danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas, o mediena būtų ne mažiau 
kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus. 

 ĮMIRKYMAS 
• Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
• Norint kuo geriau apsaugoti naują paviršių, pirmiausia reikia jį vieną kartą 

įmirkyti bespalviu vandeniniu biocidiniu įmirkomuoju gruntu 
„Pinotex Wood Primer BPR“ arba tirpikliniu biocidiniu įmirkomuoju gruntu 
„Pinotex Base BPR“. 

• Prieš toliau apdorojant paviršių, įmirkytą medieną reikia džiovinti 24 valandas. 
Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius 
visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.

• Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

 GRUNTAVIMAS 
• Nugruntuokite paviršių 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu. 

Gruntavimo dažai apsaugo nuo drėgmės skverbimosi į medieną ir užtikrina gerą 
apdailos dažų sukibimą su pagrindu. 

• Medinį paviršių reikia įmirkyti ir nugruntuoti kuo ankstesniame darbų etape, 
kad neapsaugota mediena nebūtų veikiama nepalankių oro sąlygų.

• Blizgiais dažais (pvz., aliejiniais arba aliejiniais alkidiniais) nudažytus arba iki 
grynos medienos nuvalytus paviršius nugruntuokite 1 sluoksniu dažais 
„Pinotex Wood Paint Primer“.

 GALUTINĖ APDAILA 
• Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu reikia palaukti, kol nugruntuotas 

paviršius bus pakankamai išdžiūvęs. 
• Galutinė apdaila – 2 dažų „Pinotex Wood Paint Extreme“ sluoksniai.
• Anksčiau akriliniais arba lateksiniais dažais dažytą medinį paviršių nuvalykite, 

tada nudažykite jį 1–2 dažų „Pinotex Wood Paint Extreme“ sluoksniais.
• Medinį paviršių geriausia dažyti teptuku.
• Nugruntuotą metalinį paviršių, pluoštinio cemento plokštes ir betoninį paviršių 

dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint Extreme“ sluoksniais.
• Dažai „Pinotex Wood Paint Extreme“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą 

dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti 
švariu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.

www.pinotex.lt
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 TEHNILISED ANDMED 

Paskirtis Lauko darbams 
Rišiklis Akrilas
Blizgumas (obliuota mediena) Pusiau matiniai
Tankis                             1,2 +/– 0,1 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis     41 +/– 2 % 
Tonavimas „Acomix“ tonavimo sistema
Baziniai atspalviai BW (baltas), BC (bespalvis)
Džiūvimo laikas 
( 23°C / 50 % sant. drėgn.) 

Dulkės nekimba po 1 val. 

Kitą sluoksnį galima dengti po 2 val.
Dengiamumas (vienas sluoksnis) Pjautinė mediena 4–6 m²/l 

Obliuota mediena 8–10 m²/l  
Skiediklis Vanduo
Darbo įrankiai Teptukas, volelis
Darbo įrankių valymas Vanduo
Laikymo neatidarytoje 
gamyklinėje pakuotėje trukmė  

3 metai

Gaminio laikymas Uždaroje originalioje pakuotėje, 
temp. +5…35 °C

LOJ kiekis Maks. 15 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis 
tokiame gaminyje (A/d pogr.) - 130 g/l)

LOJ kiekis Maks. 15 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis 
tokiame gaminyje (A/d pogr.) - 130 g/l)

Pakuotė 1 L / 2,5 L / 10 L

www.pinotex.lt

 DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS 
• Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad neaptaškytu-

mėte jų dažais.
• Norint geriausiai apsaugoti medinį paviršių, rekomenduojama dažyti teptuku.  
• Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti 

+8...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti 
šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas 
tiesioginių saulės spindulių. 

• Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnį plotą, rekomenduojama 
iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.

• Dažus tepkite tolygiu sluoksniu medienos rašto kryptimi. Didelius paviršius reikia da-
žyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.

• Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
• Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
• Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent 

vieną kartą padengti ir jų kitą pusę. 
• Darbo įrankius nuplaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik 

mechaniškai.
• Vėliau suteptas paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliu valikliu. Valy-

kite minkštu šepečiu arba kempine. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu 
vandeniu.

• Dėl aplinkosauginių priežasčių natūralių pigmentų naudojimo galimybės yra ribotos. Tai 
lemia ir nevienodą dažų dangos atsparumą lauko sąlygomis, pavyzdžiui, kai kurie ryš-
kesni atspalviai pietinėje fasado pusėje gali blukti greičiau nei kiti atspalviai su natū-
raliais pigmentais. 

 DARBO SAUGA  
Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. Dirbdami laikykitės saugos reikalavimų! Kenks-
minga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamo-
je vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo 
etiketę. Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, 
skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

 APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo 
jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą 
išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

 GAMINTOJAS  
„Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

 ATSTOVAS 
UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760,  
pinotex.lt@akzonobel.com
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Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek 
tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom 
kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.


