
Sienų ir lubų dažai

Ambiance
Color Tester
Dažų spalvos testeris
 - Spalvos testeris “trys viename” - tai spalva, 
dažai ir dažymo volelis kartu

 - Paprasta išbandyti įvairias spalvas ant sienos
 - Patogi pakuotė ir jokios netvarkos namuose

Gaminio savybės  „Sadolin Ambiance“ spalvos testerį „trys viename“ sudaro spalva, dažai ir dažymo 
volelis, su kuriuo galite patogiai ant savo namų sienos išbandyti įvairius dažų atspal-
vius. Šis modernus sprendimas padeda labai lengvai pasirinkti tinkamą dažų spalvą. 
Testerį patogu naudoti, jis padeda sutaupyti laiko, nereikia pirkti papildomų priemonių 
dažymui ir namuose nelieka jokios netvarkos. Su mažu testerio voleliu dažai ant sie-
nos užtepami panašiai, kaip ir su įprastu voleliu, todėl bandomasis rezultatas yra labai 
artimas vėlesniam galutiniam rezultatui. Spalvos testeris užpildytas visiškai matiniais 
vandeniniais sienų dažais, kurie yra beveik bekvapiai, juose yra labai mažas lakiųjų 
organinių junginių kiekis (LOJ) (≤ 2 g/l). „Ambiance“ spalvos esteriai yra 54 spalvų iš 
„Sadolin Ambiance“ spalvų paletės.

Paskirtis  Testerį galima naudoti ant lygių paviršių, sienų patalpose (gipsinės plokštės, glaistytas 
mineralinis paviršius). Renkantis atspalvį baldams, rekomenduojama testeriu nudažyti 
storesnį kartono ar popieriaus lapą ir padėti jį šalia baldo, kad geriau įsivaizduotumėte, 
kaip pasirinktas atspalvis atrodytų ant konkretaus paviršiaus.

Paviršiaus paruošimas •  Pagrindas turi būti sausas, švarus ir neapdulkėjęs, ant jo negali būti jokių medžiagų, 
silpninančių dažų sukibimą su paviršiumi. Anksčiau dažytą paviršių nuplaukite drun-
gnu vandeniu. Stipriai užterštą paviršių plaukite plovikliu, paskui kruopščiai perplauki-
te švariu vandeniu.

 •  Senus atšokusius dažus arba silpnai sukibusį apdailos sluoksnį nuvalykite iki tvirto 
pagrindo. 

 •  Pagrindo nelygumus, angas ir plyšius užtaisykite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asorti-
mento, pvz., „Maxi Pro“, „Maxi“. Išdžiūvusį glaistą lygiai nušlifuokite ir nuvalykite 
dulkes.

 •  Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedažytą tinkuotą ar betoninį paviršių bei gipsi-
nes plokštes nugruntuokite dažais „Grund“.

Testerio naudojimas •  Prieš naudojimą spalvos testerį „Ambiance Color Tester“ pakratykite.
 •  Lengvai patraukdami ties perforuota vieta nuimkite testerio dangtelį.
 •  Tada atsargiai nuimkite po voleliu esantį apsauginį lipduką.
 •  Švelniai paspauskite tūbelę, kad joje esantys dažai patektų ant volelio.
 •  Laikykite testerį iš šonų ir tepkite dažus ant paviršiaus vertikaliais judesiais.
 •  Palaukite, kol nudažytas paviršius pakankamai išdžius, tada užtepkite antrą sluoksnį, 

tuomet gautas rezultatas bus maksimaliai panašus į vėlesnį galutinį rezultatą.
 •  Kaip spalvos atrodo patalpoje, labai priklauso nuo apšvietimo. Kad įsitikintumėte, jog 

pasirinktas atspalvis tikrai tinka, tikrinkite ir ryte, ir vakare, natūralioje ir dirbtinėje švie-
soje. 

 •  Dėmesio! Reikia atsižvelgti į tai, kad visiškai matinis testerio atspalvis gali šiek tiek 
skirtis nuo galutinio rezultato, jei apdailos dažai yra didesnio blizgumo.

Galutinė apdaila •  Galutinei paviršiaus apdailai naudokite tinkamo atspalvio apdailos dažus.
 •  Prieš dažant sienas reikia spalvos testeriu nudažyto ploto kraštus lygiai nušlifuoti švi-

triniu popieriumi, tuomet galutinis rezultatas bus tolygesnis.
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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. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas 
netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasiliekame teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.

Techniniai duomenys (EN 13 300) 

Paskirtis  sausoms patalpoms

Rišiklis kopolimero dispersija

Blizgumas (Gardner, 60°) visiškai matiniai

Dengiamumas (1 sluoksnis) ant anksčiau dažyto paviršiaus: 10–12 m²/l; ant įgeriančio paviršiaus: 7–9 m2/l

30 ml testerio dengiamumas  
(1 sluoksnis)

0,25-0,3 m²

Džiūvimo laikas  
(+ 23 ºC, sant. drėgn. 50 %)

sausi liečiant po 0,5 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1–2 val.

Atspalviai 54 „Sadolin Ambiance“ spalvų kolekcijos atspalviai

Darbo įrankis testeris turi mažą volelį

Įrankių plovimas vandeniu iš karto po naudojimo

LOJ (VOC) kiekis ≤ 2 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (A/a pogr.) 30 g/l

Laikymas dažų indą laikyti sandariai uždarytą, sausoje vėsioje vietoje (+5...30 ºC temperatūroje), 
saugoti nuo šalčio

Laikymo trukmė neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje 2 metai

Pakuotė 30 ml
 

Paviršiaus dažymo ir 
priežiūros rekomendacijos

  Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Oro ir paviršiaus tem-
peratūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis 40…80 % 
(rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros 
arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.

Darbo sauga  Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje ir naudoti individualias 
saugos priemones. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUO-
DIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra: C(M)IT/
MIT mišinio (3:1) ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas  Baigus darbą, gerai uždaryti gaminio indą. Neišpilti gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. 
Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima 
tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas  „Akzo Nobel“, Anglija.

Importuotojas  UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760 
info.lt@akzonobel.com


