
ALPHA GROND

Dažai lauko darbams organinių skiediklių pagrindu su akrilo 
rišikliu. Padeda sutvirtinti šiek tiek trupantį tinką, suriša seną 
sukreidėjusį dažytą paviršių ir sumažina paviršiaus suge-
riamumą. Giliai įsigeria į pagrindą, todėl užtikrinama gera 
fasado apsauga nuo atmosferos reiškinių poveikio. Galima 
naudoti ir žemoje temperatūroje (min. +1°C). Galima tonuoti 
pasteliniais ir vidutinio ryškumo atspalviais. Dažai atspa-
rūs šarmams. Dažai skirti visų pirma rišamajam gruntiniam 
sluoksniui, tačiau juos galima naudoti ir kaip dengiamuosius 
apdailos dažus. 

Dengiamieji skiedikliniai fasadų  
dažai
• Labai gerai sukimbantys, atmosferos poveikiui atsparūs dažai
• Galima naudoti ir žemoje temperatūroje (min. +1°C)
• Dažai skirti šiek tiek trupantiems mineraliniams paviršiams ir  

seniems sukreidėjusiems dažytiems paviršiams surišti

PAVIRŠIAI
  Nauji ir anksčiau dažyti tinkuoti ir betoniniai paviršiai bei cemento pluošto plokštės be 

asbesto. Lauko darbams. 

PARUOŠIMAS
  Paviršiaus paruošimas priklauso nuo konkretaus objekto būklės ir jam keliamų reikalavi-

mų. Dažomas paviršius turi būti tvirtas, lygus ir sausas, nuo jo turi būti nuvalytos dulkės, 
suodžiai, sukreidėję sluoksniai, dumbliai, kerpės ir kiti organiniai teršalai, taip pat prilipę 
arba atšokę sluoksniai. Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus ir susikris-
talizavusias druskas, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo. Pažeistus paviršius 
užtaisykite. Atsižvelgiant į tinko tipą ir džiūvimo sąlygas, naujai nutinkuotas paviršius turi 
pastovėti neapdorotas 2–4 savaites, naujas betoninis paviršius – mažiausiai 5–7 savaites.

GRUNTAVIMAS
  Paviršių nugruntuokite 1 dažų „Alpha Grond“ sluoksniu. Atsižvelgdami į pagrindo suge-

riamumą, dažus 20–30% atskieskite skiedikliu „Thinner per Alpha Grond“. Stebėkite, kad 
dažų mišinys gerai įsigertų į paviršių.

GALUTINĖ APDAILA
  Paskutinį kartą nudažykite paviršių 1–2 tinkamų emulsinių dažų sluoksniais. Jei dažai 

„Alpha Grond“ naudojami ir kaip gruntavimo, ir kaip apdailos dažai, pirmam sluoksniui į 
dažus reikia įpilti 20–25%, o antram sluoksniui – 10–15% skiediklio „Thinner per Alpha 
Grond“.  
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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 nepri-
siima 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.

REKOMENDACIJOS 
•  Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti 

+1...30°C, oro drėgnis < 85%. Negalima apdoroti paviršiaus šaltu ir drėgnu (lietus, rūkas, 
rasa), taip pat vėjuotu oru, esant žemesnei negu rekomenduojama temperatūrai ir kai 
paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.

•  Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; 
pertrūkius galima daryti tik kampuose.

•  Nudažyto paviršiaus atspalvis gali skirtis nuo dažų atspalvio dėl skirtingos paviršiaus 
struktūros, dažymo būdo, šviesos kritimo kampo, taip pat pagrindo sugeriamumo ir 
aplinkos sąlygų dažymo metu, ir tai negali būti priežastis pateikti reklamaciją. 

DAŽYTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA
  Įprastomis sąlygomis dažų plėvelė galutinai sukietėja per 1 mėnesį, todėl mėnesį po 

dažymo reikia vengti paviršių stipriai valyti. Užterštus paviršius galima nuvalyti nestipria 
srove slėginiu plautuvu be ploviklio. Prieš pradedant valyti reikia patikrinti, ar paviršius 
atsparus pasirinktam valymo būdui. Jei įmanoma, neprilipusius nešvarumus pašalinkite 
minkštu sausu šepečiu. Ant paviršiaus esančius pelėsius ir kerpes galima pašalinti vali-
kliu pagal instrukciją.  Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. 
Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių, taip pat ėsdinantys ir stipraus po-
veikio valikliai. Nuo valiklio ant paviršiaus gali likti dėmių. Norint laiku pastebėti paviršiaus 
pažeidimus, rekomenduojama dažytą paviršių kas 2–3 metus gerai apžiūrėti.

TECHNINIAI DUOMENYS 
Paskirtis  Lauko darbams

Rišiklis  Stireno akrilo derva

Tankis  1,10 ± 0,05 kg/dm³

Sausųjų medžiagų dalis  63±2% (pagal masę), 50±2% (pagal tūrį)

Blizgumas (EN 1062)  G3 matiniai, ≤ 10 G.U  85°

Sluoksnio storis (EN 1062)  E1  ≤ 50 μm

Sąnaudos (1 sluoksnis)  8–10 m2/l naudojant kaip gruntavimo dažus (priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo ir 
lygumo)

Džiūvimo laikas (23 ºC, RH 65%)  Nudažytas paviršius atsparus lietui po 4–6 val., galima dažyti po 12 val.

Skiediklis  Organinis skiediklis „Thinner per Alpha Grond“. Atsižvelgiant į pagrindo porėtumą, grun-
tavimo dažus reikia atskiesti skiedikliu maždaug 20–30%

Tonavimas  Spalvų paletė – „Sadolin Professional“ ir „Acomix“; bazinis atspalvis W05

Darbo įrankiai  Teptukas, volelis, beoris purkštuvas (airless)

Beoris purkštuvas (airless):  Antgalis 0,018’’…0,021’’, purškimo slėgis 160–180 bar

Įrankių valymas  Darbo įrankius iš karto po darbo plauti organiniu skiedikliu „Thinner per Alpha Grond“ 
arba vaitspiritu

Laikymas  Uždarytoje taroje, sausoje vėsioje vietoje. Neatidarytoje originalioje pakuotėje gaminį 
galima laikyti mažiausiai 36 mėn. nuo pagaminimo datos.

Pakuotės talpa  15 l

DARBO SAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS 
•  Dažai yra degūs. Sukelia smarkų akių ir odos dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba 

galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Profesionaliems 
naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.

•  Neišleisti į kanalizaciją, gruntą, vandens telkinius. Perdirbimui galima atiduoti tik visiškai 
tuščią tarą. Skystus nesunaudotus dažų likučius išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo 
vietas.

•  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/h) – 750 g/l. 
LOJ kiekis gaminyje < 650 g/l

ATSTOVAS 
  UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760


