
ALPHA TACTO

Dekoratyviniai dažai pagyvina gyvenamąsias patalpas, jais 
nudažytos sienos ne tik gražiai atrodo, bet ir yra malonios 
liesti. Gaminio rišiklis ir specialūs pigmentai suteikia dažomam 
paviršiui švelnumo, sienos tekstūrą malonu „jausti“ ranka.

Švelnaus aksominio paviršiaus  
efektą suteikiantys dažai
• Vandeniniai dažai vidaus darbams, paviršiaus efektas –  

tekstilė ir aksomas.
• Originalus ir unikalus rezultatas
• „Trimatis“ dažų efektas leidžia įgyvendinti įvairias idėjas

PASKIRTIS
  Tinka sausų patalpų sienoms ir luboms – gyvenamiesiems ir miegamiesiems kamba-

riams, taip pat biurams ir kitoms viešoms patalpoms. Nepatartina šiais dažais dažyti 
paviršių, kuriuos teks dažnai valyti, nes dėl tekstūros tokį paviršių valyti sunkiau.

PAVIRŠIAI
  Tinka dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus bei betoninius paviršius, gipsines 

plokštes, glaistytus paviršius, taip pat gruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių 
plokštes. Vidaus darbams.

PARUOŠIMAS
  Paviršiaus paruošimas priklauso nuo konkretaus pagrindo būklės ir jam keliamų reika-

lavimų. Dažomas paviršius turi būti lygus ir sausas, nuo jo turi būti nuvalytos dulkės, 
riebalai, sukreidėję ir atšokę sluoksniai. Paviršių valykite drungnu arba šiltu vandeniu, 
stipriai užterštą paviršių – plovikliu. Seną atšokusį dažų sluoksnį pašalinkite, silpną pavir-
šių nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais 
dažytą paviršių pašiurkštinkite švitriniu popieriumi. Pagrindo nelygumus užglaistykite, 
nuglaistytą paviršių lygiai nušlifuokite švitriniu popieriumi ir nuvalykite dulkes. Porėtą 
įgeriantį paviršių (pvz., glaistytą, anksčiau neapdorotas gipsines plokštes) nugruntuokite. 
Gruntuokite trumpų plaukelių voleliu. Dekoratyviniais dažais dažomas paviršius turi būti 
lygus.

BAZINIS SLUOKSNIS 
  Paruoštą paviršių dažais „Expert 4“ arba „Extramat“ nudažykite 2 sluoksniais, tarp atski-

rų sluoksnių leiskite paviršiui gerai išdžiūti. Dažykite trumpų šerių voleliu. Dažus  
„Expert 4“ arba „Extramat“ tonuokite atspalviu, kuo artimesniu pasirinktų dekoratyvinių 
dažų „Alpha Tacto“ atspalviui. 

EFEKTAS – AKSOMINIS PAVIRŠIUS
  Į šviesių atspalvių dekoratyvinius dažus „Alpha Tacto“ įpilkite 10 %, o į tamsesnių 

atspalvių dažus – 20 % švaraus vandens. Gautu mišiniu dažykite paviršių netvarkingais 
judesiais (laisva ranka). Nudažytą paviršių palikite džiūti 4–6 valandas, tada nudažykite jį 
antru sluoksniu.
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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.

EFEKTAS – TEKSTILINIS PAVIRŠIUS
  Į dekoratyvinius dažus „Alpha Tacto“ įpilkite 30 % švaraus vandens ir paruoštu mišiniu 

dažykite paviršių trumpų šerių voleliu. Naudodami dažymo šepetį su plastikiniais šeriais, 
vertikaliais judesiais suteikite paviršiui pageidaujamą tekstilinio paviršiaus išvaizdą. 
Reikia stebėti, kad dažų danga neišdžiūtų anksčiau, nei bus suformuotas pageidaujamas 
raštas. Dažus antram sluoksniui atskieskite ir dažykite taip pat, kaip ir pirmąjį sluoksnį; 
pirmasis sluoksnis turi džiūti mažiausiai 4–6 valandas.

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

+10 ... 25 °C (rekomenduojama +18±2°C), oro drėgnis < 85%. Dėl per aukštos patalpos 
temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiškas dažų sluoksnis.

•  Prieš dažymą dažus kruopščiai išmaišykite. Dažus tepkite gausiai, kad nudažytas 
paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų lengviau kurti pageidaujamą efektą. Dažant didelį 
paviršių rekomenduojama dirbti dviese – vienam voleliu dažyti paviršių, o kitam atitinka-
mu įrankiu formuoti raštą. 

•  Dažant dažai yra pieno spalvos, o tikrąją spalvą įgauna galutinai išdžiūvę.

•  Naudojant pirmą kartą arba norint išgauti naują efektą, rekomenduojama dažus pir-
miausia išbandyti nedideliame plote. Dažų atspalvis gali skirtis nuo originalaus atspalvio 
dėl skirtingos paviršiaus struktūros, kitokio dengimo būdo arba kitokio šviesos kritimo 
kampo, ir tai negali būti priežastis reklamacijai.

PAVIRŠIAUS VALYMAS
  Įprastomis sąlygomis dekoratyvinių dažų plėvelė galutinai sukietėja per 3–4 savaites, to-

dėl iš pradžių reikia vengti paviršių intensyviai valyti. Vėliau suteptas vietas valykite švariu 
vandeniu ir neutraliais valikliais. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. 

TECHNINIAI DUOMENYS 
Paskirtis  Vidaus darbams

Tankis  1,06 ± 0,05 kg/dm³

Sausųjų medžiagų dalis  30±2% (pagal masę), 26±2% (pagal tūrį)

Blizgumas (EN 13300)  G3 matiniai, ≤ 10 G.U. 85°, 0,6 G.U. 85°

Sluoksnio storis (EN 13300)  E2  > 50 μm  ≤ 100 μm

Grūdelių dydis (EN 13300)  S1 smulkūs, < 100 μm

Atsparumas plovimui (EN 13300)  2 klasė, ≥ 5 μm  < 20 μm (200 ciklų)

Sąnaudos (1 sluoksnis)  14-16 m2/l (priklausomai nuo paviršiaus lygumo ir dažymo būdo)

Džiūvimo laikas (23 ºC, RH 65%)  Sausas liečiant po 1–2 val., galima dažyti po 4–6 val.

Skiediklis  Vanduo; kiekis priklauso nuo pasirinkto efekto

Tonavimas  Spalvų paletė – „Alpha Tacto“, bazinisi atspalvis N00

Darbo įrankiai  Teptukas, volelis, dažymo šepetys plastikiniais šeriais

Įrankių valymas  Iškart po naudojimo plauti vandeniu

Laikymas  Uždarytoje taroje, sausoje vėsioje vietoje. Saugoti nuo užšalimo! Neatidarytoje originalio-
je pakuotėje gaminį galima laikyti mažiausiai 36 mėn. nuo pagaminimo datos.

Pakuotės talpa  2,5 l

DARBO SAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
•  Saugoti nuo vaikų. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Profesionaliems naudotojams 

saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.

•  Neišpilti į kanalizaciją, gruntą, vandens telkinius. Skystus dažų likučius išvežti į pavojingų 
medžiagų surinkimo vietas; į atliekų konteinerius galima išmesti tik visiškai ištuštintą tarą.

•  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/l) – 200 g/l.  
LOJ kiekis gaminyje < 40 g/l 

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


