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EASYCARE
Atstumiantys nešvarumus sienų dažai
 - Labai atsparūs plovimui, lengvai valomi
 - Nudažytas paviršius atstumia skysčius ir 
nešvarumus

 - Lengvai dažomi ir apdorojami

Gaminio savybės Labai atsparūs plovimui matiniai patalpų sienų dažai (1 atsparumo drėgnam tryni-
mui klasė, ISO 11998). Dažų sudėtyje yra vaško, todėl jais nudažytas paviršius at-
stumia skystį ir nešvarumus. Dėl ypatingos EasyCare dažų hidrofobinės dangos
ant paviršiaus patekęs skystis (pvz., gaivinamieji gėrimai, sultys) į pagrindą neįsige-
ria, o subėga į lašelius ir lieka ant paviršiaus. Kadangi lašelio ir pagrindo sąlyčio
plotas yra mažas, sumažėja paviršiaus ištepimo rizika, tokį paviršių gerokai len-
gviau valyti. Dažai EasyCare netyška, jais lengva dažyti, jie gerai išsilygina ant pa-
viršiaus. Dažai beveik bekvapiai, juos galima tonuoti daugybe atspalvių. Akriliniai
dažai yra labai atsparūs trynimui, nudažytą paviršių lengva prižiūrėti daug metų.

Paskirtis Sausų patalpų sienoms ir luboms, kurios turi būti labai atsparios plovimui, pavyz-
džiui, gyvenamųjų ir vaikų kambarių, prieškambarių, virtuvių, koridorių, biurų ir vie-
šų patalpų (mokyklų, vaikų darželių, parduotuvių, viešbučių, restoranų) sienoms,
kurios turi būti dažnai valomos.

Pagrindas Naujos ir anksčiau dažytos gipsinės plokštės, tinkuoti, betoniniai ir plytiniai pavir-
šiai, glaistyti paviršiai, nugruntuotos medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės,
stiklo pluošto tapetai.

Paviršiaus paruošimas Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuvaly-
kite drungnu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite tinkamą ploviklį. Vali-
kliu 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 nely-
gumus užtaisykite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento. Nuglaistytą paviršių
lygiai nušlifuokite ir nuvalykite nuo jo dulkes.

Gruntavimas Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedažytą paviršių, nugruntuokite 1 dažų
"Grund" sluoksniu. Jei reikia, gruntavimo dažus galima atskiesti švariu vandeniu
(iki 10 % tūrio). Alkidiniais arba aliejiniais dažais dažytą, pramoniniu būdu lakuotą
arba dažytą paviršių bei anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drož-
lių plokštes, taip pat skirtingo porėtumo (pvz., dalinai glaistytus) paviršius nugrun-
tuokite dažais Bindo Base. Gruntinis sluoksnis pagerina apdailos dažų sukibimą
su pagrindu ir sumažina jų sąnaudas.  Senus kalkinius dažus reikia surišti gruntavi-
mo dažų Silikat Base arba Master Base ir vaitspirito Solve W mišiniu. Silpną kliji-
nių dažų sluoksnį reikia pašalinti nuo paviršiaus visiškai, stipriai sukibusius klijinius
dažus nugruntuoti dažų Master Base ir vaitspirito Solve W mišiniu.
Jei naudojami ryškių spalvų (raudoni, geltoni, oranžiniai) dažai, tinkamam dengia-
mumui pasiekti rekomenduojama paviršių nugruntuoti gruntavimo dažais, kurių
spalva būtų kuo artimesnė apdailos dažų spalvai.

Galutinė apdaila Paviršių dažykite dažais EasyCare. Prieš naudodami gaminį gerai išmaišykite. Da-
žykite 2 sluoksniais voleliu arba teptuku, tarp atskirų sluoksnių leiskite paviršiui
gerai išdžiūti. Dažai paruošti naudoti, jų skiesti nereikia. Dažus atskiedus arba nu-
dažius paviršių plonesniu nei rekomenduojama sluoksniu, gali pablogėti vandenį ir
nešvarumus atstumiančios savybės.

Paviršiaus valymas Įprastomis sąlygomis pirminę hidrofobinę apsaugą dažų sluoksnis įgauna per 1–2
savaites nuo dažymo, todėl iš pradžių reikia vengti paviršių valyti. Jei paviršių reikia
pavalyti anksčiau, tai reikia daryti atsargiai, naudojant drėgną šluostę. Įprastomis
sąlygomis dažų plėvelė galutinai sukietėja per 3–4 savaites po dažymo, paskui pa-
viršius tampa atsparus ir stipresniam valymui.

 

MATINIAI

 >>>
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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. At-
stovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos infor-
macijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Techniniai duomenys

Paskirtis sausoms patalpoms

Rišiklis akrilas

Blizgumas (Gardner, 60°) matiniai

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

1 klasė (< 2,4 µm)

RYL 2012 apkrovos klasė RL 03 Didelės apkrovos ir aukšti reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose
RL 04 Labai didelės apkrovos ir aukšti reikalavimai atliekant darbus sausose 
patalpose

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 gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia

Tonavimas Acomix tonavimo sistema, visas atspalvių asortimentas

Darbo įrankiai teptukas, volelis

Įrankių plovimas vandeniu iš karto po naudojimo

Laikymas uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 ºC)

Pakuotė 2,5 L / 10 L
 

  Nešvarų dažytą paviršių valykite švariu drungnu vandeniu su minkšta mikropluošto 
arba kitokia šluoste. Nenaudokite braižančių valymo priemonių, šiurkščių kempinių ar 
kietų šepečių.   
Paviršiaus hidrobobiškumas paprastai atsikuria per 5–7 dienas nuo paviršiaus valymo 
drėgna šluoste, tačiau tai priklauso nuo naudotų priemonių, valymo intensyvumo ir 
paviršiaus užteršimo. Naudojant ploviklius, paviršiaus hidrofobiškumas gali sumažėti, 
tačiau tai  nemažina dažyto paviršiaus atsparumo valymui.

Darbo rekomendacijos  Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), 
sant. oro drėgnis – 40…80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemes-
nės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška 
dažų plėvelė.  
Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Didelius pa-
viršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Dažus tepti 
gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų lengviau jį išlyginti. Nu-
statant reikiamą dažų kiekį, reikia remtis etiketėje nurodytais dengiamumo duomeni-
mis. Nudažius per plonu sluoksniu, dažų hidrofobinės savybės pasireikš nepilnai.   
Dažant sienas, pirmiausia reikia dažyti horizontaliai, o išlyginti tepant iš apačios į vir-
šų. Dažant voleliu kiekvieno dažų sluoksnio paskutinį potėpį reikia padaryti per visą 
sienos aukštį ta pačia kryptimi. Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi, t. y., lygi-
namuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango.

Darbo sauga  Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje, vengti pate-
kimo ant odos ir į akis. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją.  Pasijutus blogai, skambinti 
į Apsinuodijimų Kontrolės ir Informacijos Biurą arba kreiptis į gydytoją. ES leidžiamas 
ribinis LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/a) – 30 g/l.  LOJ kiekis gaminyje < 4 g/l.

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. Skystus 
likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima 
tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas  „Akzo Nobel“

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


