EPOLAN
Grindų dažai
-- Greitai džiūstantys vandeniniai grindų dažai
-- Skirti vidutiniškai intensyviai eksploatuojamoms
grindims
-- Galima tonuoti įvairiais atspalviais

Gaminio savybės

 engvai dažomi, gerai dengiantys vandeniniai grindų dažai. Padengia paviršių
L
elastinga, vidutinėms mechaninėms apkrovoms atsparia plėvele. Greitai džiūsta,
įprastinėmis sąlygomis kitą sluoksnį galima dažyti praėjus porai valandų po pirmo
sluoksnio nudažymo. Galima tonuoti įvairiais atspalviais – ir šviesiais, ir tamsiais.

Paskirtis

 ažai skirti mažai ir vidutiniškai eksploatuojamoms medinėms ir betoninėms grinD
dims patalpose ir lauke. Atsparūs drėgmei, todėl tinka ir drėgnoms patalpoms.
Netinka garažų grindims; paviršiams, kurie turi būti labai atsparūs dėvėjimui bei
grindims, ant kurių nuolat būna vandens.

Pagrindas

Nauji ir anksčiau dažyti mediniai ir betoniniai paviršiai bei asfaltas.

Paviršiaus paruošimas

 nksčiau nedažyti paviršiai. Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir
A
neapdulkėjęs. Paviršių nuplaukite šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį „Cleaner“. Šviežiai išlietas betonas turi būti galutinai sukietėjęs.
Ant betoninio paviršiaus esančius cemento klijus pašalinkite mechaniškai, silpnai
sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Pagrindo plyšius ir
nelygumus užtaisykite tinkamu mišiniu. Medinis paviršius turi būti sausas, ne didesnio kaip 18% drėgnio. Lauke esančius anksčiau neapdorotus medinius paviršius įmirkykite 1 sluoksniu bespalvio apsauginio medienos grunto „Pinotex Base“
arba „Pinotex Wood Primer“.

PUSIAU
BLIZGŪS

2h

6-8
m²/l

 nksčiau dažyti paviršiai. Pirmiausia paviršių nuplaukite plovikliu „Cleaner“ ir
A
kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. Kad dažai geriau sukibtų su paviršiumi,
seną dažų sluoksnį pašiurkštinkite švitriniu popieriumi. Atšokusius arba silpnai su
paviršiumi sukibusius senus dažus pašalinkite mechaniškai.
Gruntavimas

 nksčiau nedažytą paviršių 1 kartą nugruntuokite dažais „Epolan“, į kuriuos įpilta
A
20% švaraus vandens. Patalpose esančius medinius paviršius galima gruntuoti ir
tirpikliniais gruntavimo dažais „Master Base“.

Galutinė apdaila

 aviršių dažykite neskiestais dažais „Epolan“ 1–2 sluoksniais. Dažai paruošti
P
naudoti; prieš naudojimą juos reikia kruopščiai išmaišyti.

10-25°C

Grindų dažai

Techniniai duomenys
Paskirtis

vidaus ir lauko darbams

Rišiklis

akrilo kopolimero lateksas

Blizgumas (Gardner, 60°)

pusiau blizgūs (50)

Dengiamumas

6–8 m²/l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo

Džiūvimo laikas (23 ºC, RH 65 %)

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

Skiediklis

vanduo

Tonavimas

„Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW ir BC

Darbo įrankiai

teptukas, volelis, purkštuvas

Įrankių plovimas

vandeniu iš karto po naudojimo

Laikymas

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

Pakuotė

1L/5L

Paviršiaus valymas

 ažytą paviršių plaukite švariu vandeniu, jei reikia, ir neutraliu arba silpnu šarminiu
D
(pH 7–8) plovikliu. Su plovikliu nuplautą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. Valykite minkštu šepečiu arba kempine. Nenaudokite stiprių šarminių ploviklių ir
kietų šepečių.

Darbo rekomendacijos

ro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama
O
+18±2 °C), sant. oro drėgnis – 40…80 % (rekomenduojama 65 %). Nepatartina dažyti, kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių arba yra įkaitintas saulės.
Dėl per aukštos paviršiaus temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška
dažų plėvelė. Esant drėgnam orui ir žemai oro temperatūrai dažų džiūvimo laikas žymiai pailgėja. Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
Lentines grindis dažykite išilgai lentų. Dėti sunkesnius daiktus ir kloti kilimus ant grindų rekomenduojama tik praėjus 4–6 dienoms po dažymo.

Darbo sauga

 aikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su saviL
mi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar
drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biurą
arba kreiptis į gydytoją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

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

Atstovas

 AB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva,
U
tel. (5) 2311 133, 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. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Grindų dažai

www.sadolin.lt

