EASYCARE
KITCHEN&BATHROOM

Matiniai sienų dažai virtuvei, vonios kambariui ir kitoms
drėgnoms bei sausoms patalpoms
-

Su atsparumo riebalinėms dėmėms ir drėgmei technologija
Apsaugo nuo pelėsio
Apsaugo nuo riebalinių maisto gaminimo dėmių virtuvėje
Labai atsparūs valymui ir plovimui

Gaminio savybės

Labai atsparūs dažnam valymui ir plovimui matiniai sienų dažai (1 atsparumo
drėgnam trynimui klasė, ISO 11998). Dažai atsparūs riebalinėms dėmėms, drėgmei, pelijimui, todėl puikiai tinka virtuvei, vonios kambariui ar kitoms drėgnoms
patalpoms. Dažų plėvelė atspari net tokioms sunkiai valomoms dėmėms kaip
vynas, pomidorų padažas, šokoladas, makiažo kremas, maisto riebalai ir kt.
Dažais EasyCare Kitchen&Bathroom lengva dažyti, jie gerai išsilygina ant paviršiaus. Dažai beveik bekvapiai, juos galima tonuoti daugybe atspalvių. Akriliniai
dažai yra labai atsparūs trynimui, todėl nudažytą paviršių lengva prižiūrėti ir jis
metų metus atrodo kaip ką tik dažytas.

Paskirtis

Drėgnų ir sausų patalpų sienoms ir luboms, kurios turi būti atsparios drėgmei ir
labai atsparios valymui/ plovimui, pvz.virtuvėms, vonios kambariams, visuomeninėms patalpoms ir kt.

Pagrindas

Naujos ir anksčiau dažytos gipsinės plokštės, tinkuoti, betoniniai ir plytiniai paviršiai, glaistyti paviršiai, nugruntuotos medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės, stiklo pluošto tapetai.
Vonios kambariams naudokite specialias drėgmei atsparias gipsines plokštes,
taip pat specialius drėgmei atsparius glaistą ir gruntą.
Dušinių dažymui naudokite drėgmei atsparią sistemą.

Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuvalykite drungnu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite tinkamą ploviklį.
Valikliu nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.
Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki
tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau aliejiniais arba alkidiniais
dažais dažytą paviršių pašiurkštinkite švitriniu popieriumi. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento. Nuglaistytą paviršių
lygiai nušlifuokite ir nuvalykite nuo jo dulkes.
Vonios kambariams, dušinėms ir kitoms drėgnoms patalpoms naudokite drėgmei
atsparų glaistą „Maxi Aqua“.

Gruntavimas

Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedažytą paviršių, nugruntuokite 1 grunto
„Bindo Base“ (drėgnoms patalpoms) arba „Grund“ (sausoms patalpoms)
sluoksniu. Jei reikia, gruntavimo dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10 %
tūrio). Sunkiai dažomiems paviršiams, pvz. alkidiniais arba aliejiniais dažais dažytą, pramoniniu būdu lakuotą arba dažytą paviršių bei anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes, taip pat skirtingo porėtumo (pvz.,
dalinai glaistytus) paviršius nugruntuokite gruntu „Bindo Base“. Gruntinis sluoksnis pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu ir sumažina jų sąnaudas, taip
pat prailgina dažų tarnavimo laiką. Senus kalkinius dažus reikia surišti gruntavimo
dažų „Master Base“ ir vaitspirito mišiniu. Silpną klijinių arba kreidinių dažų
sluoksnį reikia pašalinti nuo paviršiaus visiškai, stipriai sukibusius klijinius arba
kreidinius dažus nugruntuoti dažų „Master Base“ ir vaitspirito mišiniu.
Jei naudojami ryškių spalvų (raudoni, geltoni, oranžiniai) dažai, tinkamam dengiamumui pasiekti rekomenduojama paviršių gruntuoti gruntavimo dažais, kurių
spalva būtų kuo artimesnė apdailos dažų spalvai.
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Sienų ir lubų dažai

 onios kambariams, dušinėms ir kitoms drėgnoms patalpoms naudokite gruntą „BinV
do Base“. Dušinėse būtina naudoti gruntavimo sistemą: – denkite 1 sluoksnį grunto
„Bindo Base“ atskiesto su vandeniu 1:1, išdžiūvus pirmam sluoksniui denkite 1
sluoksniu neskiesto grunto „Bindo Base“, ir iš karto dėkite armavimo tinklelį ir iš karto denkite dar 1 sluoksniu grunto „Bindo Base“. Pilnai išdžiūvus, dažykite „EasyCare
Kitchen&Bathroom” dažais 2 sluoksniais.
Galutinė apdaila

 aviršių dažykite dažais „EasyCare Kitchen&Bathroom”. Prieš naudodami gaminį
P
gerai išmaišykite. Dažykite 2 sluoksniais voleliu arba teptuku, tarp atskirų sluoksnių
leiskite paviršiui gerai išdžiūti. Dažai paruošti naudoti, jų skiesti nereikia. Dažus atskiedus arba nudažius paviršių plonesniu nei rekomenduojama sluoksniu, gali pablogėti
gaminio savybės.
Vonios kambariams, dušinėms ir kitoms drėgnoms patalpoms naudokite glaisto,
grunto ir dažų sistemą aprašytą aukščiau.
Tapetų (išskyrus vinilinius tapetus), dažomųjų tapetų, drobinių ar stiklo pluošto tapetų
dažymas: nuo paviršiaus pašalinkite dulkes. Gruntuokite „Bindo Base“ gruntu. Išbandykite dažus 1 kv. m. plote, kad įsitikintumėte, jog popierius neatsiklijuoja. Jei
popieriniai arba stiklo pluošto tapetai priklijuoti neseniai, laikykitės ant klijų pakuotės
nurodytų džiūvimo laiko nurodymų.

Paviršiaus valymas

Įprastomis sąlygomis dažų plėvelė galutinai sukietėja per 4 savaites po dažymo, todėl
iki tol nereikėtų paviršiaus plauti ar valyti. Po 4 savaičių paviršius tampa labai atsparus
intensyvesniam valymui ir dėmėms.
Nešvarų dažytą paviršių valykite drungnu švariu vandeniu, jei reikia, galima naudoti ir
neutralų (pH 6–7) valiklį. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių (pvz.,
alkoholio). Paviršių valykite sudrėkinta šluoste arba minkšta kempine. Nenaudokite
braižančių valymo priemonių, šiurkščių kempinių ar kietų šepečių. Valikliu nuvalytą
paviršių perplaukite švariu vandeniu.

Techniniai duomenys
Paskirtis

drėgnoms ir sausoms patalpoms

Rišiklis

akrilas

Blizgumas (Gardner, 60°)

BW matiniai, BC su pigmentu pusiau matiniai (priklausomai nuo spalvos)

Atsparumas drėgnam trynimui
ISO 11998 (28 d., 200 ciklų)

1 klasė

Dengiamumas

apie 10 m²/l dažant lygų anksčiau dažytą paviršių (priklauso nuo paviršiaus
įgeriamumo)

Džiūvimo laikas
(23 ºC, sant. drėgn. 65 %)

nekimba dulkės po 1 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 2 val.

Skiediklis

vanduo. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia

Tonavimas

Acomix tonavimo sistema, visas atspalvių asortimentas

Darbo įrankiai

teptukas, volelis, purškimas

Purkštuvas

antgalis 0,017“-0,025“, slėgis 150-200 bar, purškimo kampas 30-60º

Įrankių plovimas

vandeniu iš karto po naudojimo

Laikymas

uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 ºC), 3 metus. Saugoti nuo
šalčio.

Pakuotė

1L/ 2,5 L

Darbo rekomendacijos

 ro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C),
O
sant. oro drėgnis – 40…80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška
dažų plėvelė.		
Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.
Dažus tepti tokiu sluoksniu, kad su 1 L vienu sluoksniu išdažytumėte ~10 m². Taip
nudažytas paviršius ilgiau išliks drėgnas, bus lengviau jį išlyginti. Nustatant reikiamą
dažų kiekį, reikia remtis etiketėje nurodytais dengiamumo duomenimis. Nudažius per
plonu sluoksniu, dažų savybės pasireikš nepilnai.
>>>

Sienų ir lubų dažai

www.sadolin.lt

Darbo sauga

 aikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje, naudoti indiL
vidualias apsaugos priemones, vengti patekimo ant odos ir į akis. Nurijus skubiai
kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biurą arba kreiptis į gydytoją. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/a) – 30 g/l.
LOJ kiekis gaminyje < 11 g/l.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

 aigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite
B
nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite 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“

Atstovas

 AB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760,
U
info.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.
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.

Sienų ir lubų dažai

www.sadolin.lt

