
Sienų ir lubų dažai

GRUND

Gaminio savybės  Užpildo porėtą paviršių, lengvai dažomi, gerai išsilyginantys patalpų gruntavimo 
dažai. Padeda suvienodinti pagrindo sugeriamumą ir suformuoja apdailos da-
žams tinkamą paviršių. Gruntavimo dažai užpildo porėtą paviršių – tai sumažina 
apdailos dažų sąnaudas. Dažai vandeniniai, baltos spalvos, greitai džiūsta. Dažai 
tenkina Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo reikalavimus, beveik bekvapiai, 
juose labai mažas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis (≤ 1 g/l).

Paskirtis  Sausų patalpų sienoms ir luboms gruntuoti, pvz., gyvenamuosiuose ir vaikų kam-
bariuose, virtuvėse, koridoriuose, biuruose ir viešose patalpose.

Pagrindas   Tinka porėtiems paviršiams, pvz., glaistytiems, tinkuotiems ir betoniniams pavir-
šiams, taip pat anksčiau nedažytoms gipsinėms plokštėms gruntuoti prieš dažant 
apdailos dažais.

Paviršiaus paruošimas  •  Pagrindas turi būti sausas, švarus ir neapdulkėjęs, ant jo negali būti jokių medžia-
gų, silpninančių dažų sukibimą su paviršiumi. Anksčiau dažytą paviršių nuplauki-
te drungnu vandeniu. Stipriai užterštą paviršių plaukite plovikliu, paskui kruopš-
čiai perplaukite švariu vandeniu. 

 •  Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki 
tvirto pagrindo, anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių pašiurkštinkite švitriniu 
popieriumi – tai pagerins sukibimą.

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

Gruntavimas  •  Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedažytą paviršių, nugruntuokite 1 dažų  
„Grund“ sluoksniu. 

 •  Gruntavimo dažai yra paruošti naudoti, bet, jei reikia, juos galima atskiesti švariu 
vandeniu iki 10 % tūrio.

 •  Dažykite voleliu, teptuku arba purkštuvu. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišyki-
te.

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

 •  Nugruntuotą paviršių švelniai nušlifuokite smulkiagrūdžiu švitriniu popieriumi ir 
nuvalykite dulkes.

Galutinė apdaila  Nugruntuotą paviršių dažykite tinkamais lateksiniais dažais iš „Sadolin“ asorti-
mento, pvz., „Ambiance“ arba „Bindo“.

5-8
m²/l

10-25°C

Sienų ir lubų gruntavimo dažai
 - Vandeniniai labai gerai užpildantys gruntavimo 
dažai

 - Suvienodina porėto paviršiaus sugeriamumą
 - Sumažina apdailos dažų sąnaudas

1-2 h

 

VISIŠKAI 
MATINIAI



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.

Sienų ir lubų dažai www.sadolin.lt

Techniniai duomenys (EN 13 300) 

Paskirtis sausoms patalpoms

Rišiklis kopolimero dispersija

Blizgumas (Gardner, 60°) visiškai matiniai

Dengiamumas (1 sluoksnis) 5–8 m²/l, priklauso nuo paviršiaus porėtumo

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

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

Skiediklis švarus vanduo, iki 10 % dažų tūrio

Spalva balta

Darbo įrankiai teptukas, volelis, purkštuvas

Purkštuvas antgalis 0,017“– 0,025“, slėgis 150–200 bar, purškimo kampas 30–60°

Įrankių plovimas vandeniu iš karto po naudojimo

LOJ (VOC) kiekis ≤ 1 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 temperatūro-
je), saugoti nuo šalčio

Laikymo terminas neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje 3 metus; tinkamumo naudoti data nurodyta ant 
pakuotės

Pakuotė 2,5 L / 5 L / 10 L
 

Paviršiaus dažymo ir  
priežiūros rekomendacijos

 •  Gruntinis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. 

 •  Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. 
Dažus tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų lengviau jį 
išlyginti. 

 •  Dažant sienas, užteptus dažus reikia išlyginti volelį judinant aukštyn ir žemyn taip, kad 
paskutinis kiekvieno dažų potėpio judesys voleliu per visą sieną būtų padarytas ta 
pačia kryptimi. Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi, t. y., lyginamuosius potė-
pius daryti šviesos kryptimi, nuo lango.

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

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas  Baigus darbą, gerai uždaryti gaminio indą. Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinti nuo 
jų gaminio likučius. Neišpilti 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“, Švedija.

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


