MASTER
NOVUS

Medienos ir metalo dažai
-- Greitai džiūstantys medienos ir metalo dažai
-- Labai atsparūs dėvėjimui
-- Galima tonuoti įvairiais atspalviais

Gaminio savybės

Lengvai tepami, gerai apdorojami vandeniniai alkidiniai dažai. Tinka vidaus ir
lauko darbams, mediniams ir metaliniams paviršiams dažyti. Dažų danga labai
atspari dėvėjimui, nudažytą paviršių vėliau lengva prižiūrėti. Priešingai nei tirpikli
niai alkidiniai dažai, vandeniniai dažai „Master Novus“ laikui bėgant nepagelsta ir
išlaiko savo pradinį atspalvį. Dažai gaminami dviejų blizgumo variantų – pusiau
matiniai ir blizgūs.

Paskirtis

Medinėms durims, lentjuostėms, palangėms ir baldams, taip pat tinka nugrun
tuotiems metaliniams paviršiams, pvz., vamzdžiams, radiatoriams.

Pagrindas

Nauji ir anksčiau alkidiniais arba aliejiniais dažais dažyti mediniai ir metaliniai pa
viršiai bei medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės patalpose ir lauke.

Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių valyki
te drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį
„Bio-Cleaner“. Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus
sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Nuo metalinių paviršių kruopščiai
nuvalykite rūdis, aštrias medinių paviršių briaunas šlifuodami suapvalinkite. 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.

Gruntavimas

Lauke esančius anksčiau neapdorotus medinius paviršius įmirkykite bespalviu
apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“. Nuo
metalinio paviršiaus kruopščiai pašalinkite rūdis ir jį iškart nugruntuokite gruntavi
mo dažais „Nordsjö Pansarol Grund“ arba „Hammerite No. 1 Rustbeater“.

Galutinė apdaila

Paviršių dažykite dažais „Master Novus“. Naują paviršių dažykite 2 sluoksniais,
gruntuotą arba anksčiau dažytą paviršių – 1 arba 2 sluoksniais.

PUSIAU
MATINIAI

BLIZGŪS

6-8 h

8
m²/l

Dažai „Master Novus“ yra paruošti naudoti. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišy
kite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10 %
tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais. Prieš dažydami kiekvieną kitą
sluoksnį, paviršių lengvai pašlifuokite smulkiu švitriniu popieriumi.
Paviršiaus valymas

Dažytą paviršių valykite švariu vandeniu, jei reikia, ir neutraliu arba silpnu šarminiu
(pH 7–8) plovikliu. Plovikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vande
niu, nes nuo šarminio ploviklio dažų plėvelė gali suminkštėti ir pasidaryti matinė.
Paviršių valykite minkštu šepečiu arba kempine. Venkite naudoti stiprius šarmi
nius ploviklius ir šiurkščius šepečius.

10-25°C

Medienos ir metalo dažai

Techniniai duomenys
Paskirtis

vidaus ir lauko darbams

Rišiklis

uretanizuota alkido emulsija

Blizgumas (Gardner, 60°)

pusiau matinis (15) ir blizgus (70)

Dengiamumas

~ 8 m²/l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo

Džiūvimo laikas (23 ºC, RH 65%)

nekimba dulkės po 2–3 val., galima dažyti kitą sluoksnį po 68 val.

Skiediklis

vanduo

Tonavimas

„Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW, BC

Darbo įrankiai

teptukas, volelis

Įrankių plovimas

vandeniu iš karto po naudojimo

Laikymas

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

Pakuotė

1 L / 2,5 L

Darbo rekomendacijos

Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C),
sant. oro drėgnis – 40…80 % (rekomenduojama 65 %). Nepatartina dažyti paviršiaus,
kai jis apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių arba yra įkaitintas saulės. Esant aukš
tesnei nei leidžiama paviršiaus temperatūrai dažai gali per greitai išdžiūti ir dėl to pa
siskirstyti netolygiai, ant paviršiaus gali likti teptuko žymių. Esant drėgnam orui ir že
mai oro temperatūrai dažų džiūvimo laikas žymiai pailgėja.
Prieš
dažant kitą sluoksnį paviršius turi gerai išdžiūti. Didelius paviršius reikia dažyti

be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Ypač kruopščiai nudažykite me
dinių lentų galus, nes per juos drėgmė į medieną patenka greičiausiai.

Darbo sauga

Dirbkite
gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedel

siant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieina
moje vietoje.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Pabaigę
dažyti, gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite

nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus
dažų likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti
galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo
Nobel Baltics“, Estija.


Atstovas

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

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.
Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildo
mos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Medienos ir metalo dažai

www.sadolin.lt

