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Fasadų dažai

Gaminio savybės  Greitai džiūstantys vandeniniai struktūriniai dažai lauko darbams. Dažų sudėtyje 
esančios mineralinės dalelės suteikia paviršiui tolygią tekstūrą, užpildo jo nelygu-
mus ir mažesnius įtrūkius. Dažai gerai sukimba su mineraliniu pagrindu, paviršius 
tampa atsparus atmosferos poveikiui ir hidrofobiškas. Norint tonuoto paviršiaus, 
dažus „Facade Structure“ galima tonuoti rankiniu būdu arba struktūrinį paviršių 
padengti fasadų dažais „Facade“.

Paskirtis  Mineraliniams paviršiams lauke, pavyzdžiui, pastatų fasadams ir pamatams, mū-
rinėms balkonų pertvaroms.

Pagrindas  Nauji ir anksčiau dispersiniais dažais dažyti cementinio tinko ir betoniniai pavir-
šiai, atmosferos poveikiui atsparių plytų paviršiai.

Paviršiaus paruošimas  Paviršius turi būti tvirtas, sausas ir švarus, ant jo negali būti riebalų, kerpių ir at-
šokusių dalelių. Paviršių nuvalykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterš-
tam paviršiui naudokite ir ploviklį „Cleaner“ (dulkėms, riebalams ir suodžiams 
pašalinti) arba „Bio-Cleaner“ (pelėsiams ir organiniams teršalams pašalinti). Sil-
pnai sukibusias paviršiaus dangas nuvalykite iki tvirto pagrindo, plyšius švariai 
išgremžkite ir užtaisykite aplinkiniam paviršiui tinkamu užpildu. Ant paviršiaus su-
sidariusias druskas nuvalykite sausu kietu šepečiu arba silpnu 10% acto rūgšties 
tirpalu. Pasirinkite tokį valymo būdą, kuris nepažeistų pagrindo. Prieš dažymą 
patikrinkite, ar naujas tinkuotas ir betoninis paviršius bei cemento pluošto plokš-
tės yra visiškai išdžiūvę (reikalingas minimalus džiūvimo laikas priklauso nuo pa-
grindo tipo ir džiūvimo sąlygų).

Gruntavimas  Anksčiau nedažytus porėtus mūrinius paviršius reikia vieną kartą nugruntuoti da-
žais „Sando Base“. Gruntuojant labai įgeriantį, labai porėtą paviršių, į gruntavimo 
dažus „Sando Base“ reikia įpilti iki 25% švaraus vandens ir gautu mišiniu pa-
dengti paviršių 2 sluoksniais metodu „drėgnas ant drėgno“.

Galutinė apdaila  Paviršių dažykite 2 dažų „Facade Structure“ sluoksniais. Dažai yra paruošti nau-
doti, bet, jei reikia, juos galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10% tūrio). Į dažus 
įpylus vandens, pasikeičia jų tekstūra, todėl į visas naudojamas dažų skardines 
reikia įpilti tokį pat vandens kiekį. 

  Dažus „Facade Structure“ galima naudoti baltus arba nutonuoti juos rankiniu 
būdu. Kad rankiniu būdu tonuotų dažų atspalvis būtų vienodas, rekomenduojama 
iš karto nutonuoti visą reikalingą dažų kiekį ir naudoti tik tos pačios partijos da-
žus. Dažams „Facade Structure“ tonuoti galima naudoti dažų „Facade“ tonavimo 
receptus, kurie duoda spalvų paletei artimiausius rezultatus. Kad atspalvis būtų 
kuo tikslesnis ir tolygesnis, pirmiausia paviršių padenkite 1–2 sluoksniais neto-
nuotų dažų „Facade Strucure“, o paskui nudažykite jį 1–2 tonuotų dažų „Facade“ 
sluoksniais.

Paviršiaus valymas  Nešvarų paviršių valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valikliu nuva-
lytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. Netinka valikliai, kurių sudė-
tyje yra organinių tirpiklių (pvz., alkoholio). Paviršių rekomenduojama plauti šiltu 
vandeniu, nes karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę ir apsunkinti valymą.  
Valykite minkštu šepečiu arba kempine.

Struktūriniai fasadų dažai
 - Vandeniniai struktūriniai mineralinių paviršių dažai
 - Suformuoja elastingą ir atmosferos poveikiui atsparią dangą
 - Tinka naujiems ir anksčiau dispersiniais dažais dažytiems 

paviršiams



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.
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Techniniai duomenys

Paskirtis lauke esantiems paviršiams

Rišiklis  akrilo kopolimero dispersija

Dengiamumas (1 sluoksnis)  4–5 m2/l

Džiūvimo laikas (23 ºC, RH 65 %)  nekimba dulkės po 1–2 val., galima dažyti po 4 val.

Skiediklis  vanduo

Tonavimas  rankiniu būdu, bazinis atspalvis – baltas

Darbo įrankiai  teptukas, volelis

Įrankių plovimas  vandeniu iš karto po naudojimo

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

Pakuotė  5 L / 10 L

Darbo rekomendacijos  Gruntavimo metu ir gruntui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25°C 
(rekomenduojama +18±2°C), santykinis oro drėgnis 40–80 % (rekomenduojama 60–
65 %). Negalima gruntuoti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai 
paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių. Esant žemai temperatūrai ir/arba 
dideliam oro drėgniui, žymiai pailgėja grunto džiūvimo laikas. Negalima gruntuoti sau-
lės įkaitinto paviršiaus.

  Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Didelius pa-
viršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.  

Darbo sauga  Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams ne-
prieinamoje vietoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Jeigu reikalinga gydytojo kon-
sultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Pasijutus blogai, skambinti 
į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas  Baigę darbą, gerai uždarykite indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų 
gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus liku-
čius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik 
visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas  „Akzo Nobel Dekor“, Rusija.

Atstovas  UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva 
tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com


