PANORAMA
Langų ir durų dažai
- Greitai džiūstantys vandeniniai
medienos dažai
- Suformuoja elastingą ir atmosferos
poveikiui atsparią plėvelę
- Tonuojami

Gaminio savybės

Labai atsparūs atmosferos poveikiui vandeniniai langų ir durų dažai. Šiais dažais
patogu dažyti, jie gerai išsilygina ir nenuteka. Greitai džiūsta, todėl per darbo
dieną galima nudažyti du sluoksnius. Gerai dengia, beveik bekvapiai, padengia
paviršių lygia, lengvai valoma plėvele. Dėl unikalios sudėties geriau išlaiko blizgesį ir atspalvį negu tradiciniai langų dažai. Dažus galima tonuoti pasteliniais atspalviais; jų sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių dažytą medieną nuo pelijimo.

Paskirtis

Mediniams langų rėmams, durims, durų staktoms ir lentjuostėms dažyti.

Pagrindas

Nauji ir anksčiau dažyti mediniai paviršiai.

Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas ir švarus, medienos drėgnis – ne didesnis kaip 18 %.
Nuvalykite nuo paviršiaus dulkes, nešvarumus ir riebalus sausu šepečiu arba šiltu
vandeniu.
Ant paviršiaus esančius pelėsius ir organinius teršalus nuvalykite drėgnu šepečiu
arba kempine, paskui paviršių nuvalykite valikliu „Bio-Cleaner“. Valikliu nuvalytą
paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir palaukite, kol išdžius.
Seną atšokusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, blizgių dažų sluoksnį truputį
pašiurkštinkite švitriniu popieriumi. Aštrius langų rėmų kampus suapvalinkite
pašlifuodami švitriniu popieriumi. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus (mechaniškai
arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste), jei reikia, tas vietas nulakuokite specialiu laku.
Pažeistas medines detales pakeiskite naujomis. Medines detales rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos vinys/kabės, prieš dažant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.

Gruntavimas

PUSIAU
BLIZGŪS

4h
6-10
m²/l

Naują medinį paviršių pirmiausia įmirkykite 1 sluoksniu apsauginio medienos
grunto „Pinotex Base“. Jo sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių medieną
nuo puvimo. Prieš toliau apdorojant, įmirkyta mediena turi džiūti mažiausiai 24
valandas. Tada nugruntuokite paviršių 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“
sluoksniu ir palaukite, kol gruntas pakankamai išdžius.
Naują paviršių rekomenduojama nugruntuoti prieš tvirtinant stiklus laikančias
lenteles, kad paviršius būtų apdorotas ir po jomis.

Galutinė apdaila

Paviršių dažykite 2 dažų „Panorama“ sluoksniais. Dažai paruošti naudoti; prieš
naudojimą juos reikia kruopščiai išmaišyti.
Anksčiau dažytą paviršių švariai nuvalykite, seną dažų sluoksnį šiek tiek pašiurkštinkite švitriniu popieriumi. Iki grynos medienos nuvalytą paviršių apdorokite kaip
naują medieną. Paviršių dažykite 2 dažų „Panorama“ sluoksniais.

10-25°C

Medienos ir metalo dažai

Techniniai duomenys
Paskirtis

langams ir lauko durims

Rišiklis

akrilatas

Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°)

pusiau blizgūs, 35

Dengiamumas

6–8 m2/l ant naujos medienos; 8–10 m2/l – ant anksčiau dažytos medienos

Džiūvimo laikas (23 ºC, RH 50 %)

nekimba dulkės po 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val.

Skiediklis

vanduo

Tonavimas

„Acomix“ tonavimo sistema, bazinis atspalvis BW (baltas)

Darbo įrankiai

teptukas, volelis, purkštuvas

Įrankių plovimas

vandeniu iš karto po naudojimo

Laikymas

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

Pakuotė

1 L / 2,5 L

Paviršiaus valymas

 ažų danga galutinai sukietėja per porą savaičių, todėl iš pradžių reikia vengti paviršių
D
stipriai trinti. Dažytą paviršių valykite švariu vandeniu, jei reikia, ir neutraliu arba silpnu
šarminiu (pH 7–8) valikliu. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu, nes nuo šarminio valiklio likučių blizgi dažų plėvelė ilgainiui gali pasidaryti matinė. Paviršių valykite minkštu šepečiu arba kempine. Nenaudokite stiprių šarminių
valiklių ir kietų šepečių.

Darbo rekomendacijos

 ro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C),
O
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 dažai gali išdžiūti per greitai ir dėl to gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė. Esant drėgnam orui ir žemai oro temperatūrai
dažai džiūsta ilgiau. Venkite dažyti paviršių, jei po dažymo artimiausias 5 valandas gali
būti kritulių arba iškristi rasa.
 rieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Paviršių reikia
P
dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Ypač kruopščiai nudažykite medinių detalių galus ir kraštus, nes per juos drėgmė į medieną patenka greičiausiai.
 ažinkite dažų atliekas apskaičiuodami reikiamą dažų kiekį. Apytikslis gaminio denM
giamumas nurodytas jo etiketėje. Nepanaudotus dažus rekomenduojama priduoti
perdirbimui. Dažų perdirbimas yra veiksmingas būdas mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau informacijos apie tai pateikiama mūsų svetainėje.

Darbo sauga

 aikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar
L
drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Dažų plėvelę šlifuojant ir apdorojant termiškai,
gali išsiskirti sveikatai kenksmingų dulkių ir / arba dūmų. Patartina šlifuoti drėgnuoju
būdu. Dirbkite gerai vėdinamoje vietoje ir naudokite individualias apsaugos priemones.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

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

Atstovas

 AB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, LT-07156 Vilnius, Lietuva
U
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.
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.

Medienos ir metalo dažai

www.sadolin.lt

