PERFORM+
BATHROOM PRIMER

Drėgnų patalpų gruntavimo dažai

Gaminio savybės

Tai klijų ir gruntavimo dažų mišinys, skirtas porėtiems drėgnų patalpų paviršiams sutvirtinti (įmirkyti) ir stiklo pluošto audiniui ant paviršiaus klijuoti. Padengus paviršių gaminiu „Perform+ Bathroom Primer“, jis tvirtai sukimba su stiklo pluošto audiniu ir suformuoja tolygų, atstumiantį drėgmę
paviršių be porų ir matomų sujungimo vietų. Gaminys priklauso drėgnų patalpų apdorojimo sistemai, jame yra pelijimą stabdančių priedų. Atitinka Švedijoje patvirtintą drėgnų patalpų apdailos
standartą. Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, gipsinėms ir medienos drožlių plokštėms.

Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti sausas, švarus, kuo lygesnis ir tvirtas. Ant paviršiaus negali būti nieko, kas galėtų trukdyti apdoroti paviršių ir pritvirtinti sienų dangą. Statybines plokštes reikia sumontuoti
pagal jų tiekėjo nurodymus. Drėgnose patalpose galima montuoti tik drėgnoms patalpoms skirtas
medienos drožlių plokštes. Ant paviršiaus esančias pelėsių dėmes pašalinkite dezinfekuojamuoju
valikliu „Bio-Cleaner“, paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu.Jei ant paviršiaus yra kalkinių
teršalų, juos nuvalykite kalkių šalinimo valikliu, paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu. Kad
nekiltų problemų dėl drėgmės (pvz., neatsirastų pelėsio), drėgnos patalpos turi būti gerai vėdinamos.

Paviršiaus apdorojimas

• Pirmiausia visą paviršių nuglaistykite drėgmei atspariu glaistu „Maxi Aqua“.
• Tada porėtą paviršių nugruntuokite gaminio „Perform+ Bathroom Primer“ ir vandens mišiniu,
paruoštu santykiu 1:1, ir palaukite, kol jis išdžius.
• Priklijuokite armavimo audinį ir paviršių nugruntuokite neskiestu gaminiu „Perform+ Bathroom
Primer“ metodu „drėgnas ant drėgno“: pirmiausia padenkite paviršių gaminiu „Perform+
Bathroom Primer“, ant drėgno sluoksnio uždėkite armavimo audinį ir tinkamu įrankiu įspauskite
jį į gruntavimo dažų sluoksnį. Paskui paviršių iš karto vėl nugruntuokite gaminiu „Perform+
Bathroom Primer“. Prieš toliau apdorodami paviršių palaukite, kol jis gerai išdžius.

ŠVIESIAI
MĖLYNA

12 h
2-5
m²/l

• Paviršių drėgnose patalpose dažykite dažais „Sadolin Vatrum“.
Gaminio „Perform+
Bathroom Primer“
sąnaudos:

• porėtam paviršiui sutvirtinti: 45–50 g/m² = ~ 23 m²/l (neskiesto gaminio sąnaudos)
• armavimo audiniui priklijuoti: 190-195 g/m² = ~5,4 m²/l
• armavimo audiniui nugruntuoti: 215-220 g/m² = ~4,8 m²/l
• armavimo audiniui priklijuoti ir nugruntuoti: 405-415 g/m² = ~2,5 m²/l

Gruntas

Techniniai duomenys
Paskirtis

vidaus darbams

Rišiklis

akrilo kopolimero dispersija

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

galima dažyti kitą sluoksnį po 7 val., išdžiūsta per 12 val.

Sąnaudos

2–5 m²/l, priklauso nuo naudojimo (žr. duomenis aukščiau)

Skiediklis

vanduo

Spalva

šviesiai mėlyna

Darbo įrankiai

teptukas, volelis, purkštuvas

Įrankių valymas

vanduo; plauti iškart po naudojimo

Laikymo sąlygos

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

Pakuotė

10 L

Paviršiaus dažymo ir
priežiūros rekomendacijos

• Stebėkite, kad apdorojant paviršių oro ir paviršiaus temperatūra nenukristų žemiau +10 ºC.
• Prieš valant vandeniu, apdorotas paviršius turi džiūti mažiausiai 7 dienas įprastinėmis sąlygomis
(23 °C, 50% sant. drėgn.). Valydami paviršių atsižvelkite į tai, kad lateksiniai dažai normaliomis
sąlygomis galutinai išdžiūsta per 3–4 savaites. Iki tol patartina paviršiaus stipriai netrinti.
• Nuo drėgnų patalpų sienų reikia reguliariai valyti kalkinius teršalus, muilo likučius ir kitus nešvarumus. Ypač svarbu valyti labiau drėkstančius paviršius aplink dušo kabiną, vonią ir plautuvę.
Valykite dažyto paviršiaus nepažeidžiančiu kalkių valikliu ir minkštu šepečiu.

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.

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

