ORIGINAL

SPÄRRVITT ISOLERAN
Vandeniniai gruntavimo ir
apdailos dažai

Gaminio savybės

„Original Spärrvitt Isolerande“ – balti vandeniniai gruntavimo / apdailos dažai, skirti patalpų luboms ir sienoms, kurių dažų danga pažeista drėgmės, nikotino arba gaisro.

Paviršiaus paruošimas

Užterštą paviršių pirmiausia nuvalykite valikliu „Cleaner“ (žr. gaminio aprašą). Pašalinkite nuo jo
atšokusius dažus, nelygumus užglaistykite. Blizgius paviršius pašiurkštinkite švitriniu popieriumi,
po šlifavimo nuvalykite dulkes. Silpną paviršių pirmiausia reikia padengti gruntavimo dažais
„Bindo Base“.

Naudojimas

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišykite. Dažais „Original Spärrvitt Isolerande“ paviršius dengiamas 2 sluoksniais, pirmasis sluoksnis turi džiūti mažiausiai 16 valandų. Galutinei sienų apdalai
rinkitės tinkamus vandeninius apdailos dažus, o dažant lubas, dažų „Original Spärrvitt Isolerande“
sluoksnis gali būti paliekamas kaip apdailos sluoksnis.
Gaminį neatidarytoje pakuotėje galima laikyti mažiausiai 3 metus nuo pagaminimo datos (žr. pakuotę).

VISIŠKAI
MATINIAI

16 h
6-8
m²/l

Gruntas

Techniniai duomenys
Paskirtis

vidaus darbams

Rišiklis

alkido emulsija ir kopolimero dispersija

Blizgumas

visiškai matiniai 3

Džiūvimo laikas (23 °C, 50% sant. drėgn.)

sausi liečiant po 4 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 16 val.

Sąnaudos

6–8 m²/l, priklauso nuo naudojimo

Skiediklis

vanduo

Spalva

balta

Darbo įrankiai

teptukas, volelis, purkštuvas

Įrankių valymas

vanduo; plauti iškart po naudojimo

Laikymo sąlygos

uždaroje taroje, +5... 30 °C temperatūroje

Pakuotė

10 L

Darbo sauga

Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į
gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Žr. saugos duomenų lape pateiktą informaciją.

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 Decorative Coatings AB“, Švedija

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (+370) 5265 3760
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. Pasiliekame teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.

Gruntas

professional.sadolin.lt

