PIXAR
PRIEDAS DAŽYMUI LESIRAVIMO BŪDU

 Dažai tampa lesiruojamaisiais
 Dažomas paviršius ilgiau išlieka drėgnas, todėl jį galima ilgiau apdoroti
 originalus ir unikalus rezultatas

1L, 5L

BESPALVIS

24 H

20°C 65% RH

savyBės

Lateksinių dažų priedas sienų ir lubų dekoratyviniam dažymui sausose patalpose, pvz.,
gyvenamuosiuose kambariuose, biuruose ir viešose patalpose. Padaro dažus lesiruojamuosius ir
prailgina paviršiaus džiūvimo laiką – tai leidžia išgauti įvairius dekoratyvinius efektus. Naudojant
„Pixar“ su įvairių atspalvių dažais, įvairius įrankius ir dažymo technikas, galima išgauti unikalią,
nepakartojamą paviršiaus išvaizdą.

TiNkamas PaGriNDas

Nauji ir anksčiau dažyti tinkuoti, betoniniai paviršiai, gipsinės plokštės ir glaistyti paviršiai
patalpose.

sTaTyBiNės FiZiNės savyBės
Džiūvimas

(20 ºC, rH 65%)

sPaLva
DarBo ĮraNkiai
ĮraNkių vaLymas
Laikymas
Taros TaLPa

Tankis
sausųjų medžiagų dalis
Blizgumas (Gardner, 60°)

1,04 kg/l
34%
matiniai

kitą sluoksnį galima dažyti maždaug po 24 val., džiūvimo laikas priklauso nuo į dažus įpilto
priedo „Pixar“ kiekio.
Bespalvis.
Teptukas, volelis, audiniu apsuktas volelis, šluostė, laikraštis, polietileninis maišelis ir kitos
priemonės.
iškart po naudojimo plauti vandeniu.
uždarytoje taroje, sausoje vėsioje vietoje. saugoti nuo užšalimo! Neatidarytoje originalioje
taroje produktą galima laikyti mažiausiai 24 mėn. nuo pagaminimo datos.
1 ir 5 l

PavirŠiaus ParuoŠimas

Paviršiaus paruošimas priklauso nuo konkretaus paviršiaus būklės ir jam keliamų reikalavimų.
Dažomas paviršius turi būti lygus, sausas, neapdulkėjęs, neriebaluotas ir nepadengtas kitais
teršalais. Paviršių valykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite
valiklį „Cleaner“ (žr. gaminio aprašą). seną atšokusį dažų sluoksnį pašalinkite, silpną paviršių
nuvalykite iki tvirto pagrindo. kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais dažytą
paviršių pašiurkštinkite švitriniu popieriumi. Pagrindo nelygumus užglaistykite tinkamu gaminiu iš
„sadolin“ asortimento. Nuglaistytą paviršių lygiai nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.

GruNTavimas ir Dažymas

Porėtą sugeriantį paviršių (pvz., nuglaistytą, anksčiau neapdorotą mineralinį paviršių arba gipsines
plokštes) nugruntuokite dažais „stopgrund“ arba „start Latex“. Blizgiais dažais (pvz., alkidiniais
arba aliejiniais) dažytą arba netolygiai sugeriantį paviršių nugruntuokite dažais „Bindo Base“.
Pirmiausia paviršių nudažykite 1–2 tinkamo atspalvio apdailos dažų sluoksniais ir palaukite, kol jis
pakankamai išdžius.

Sienų ir lubų dažai

dekoratyviniai dažai

Grindų dažai

lakai

Specialieji Gaminiai

priedai

Dažymas Dažymui lesiravimo būdu reikalingą mišinį paruoškite iš 1 dalies vandeninių apdailos dažų
		
„Bindo“) ir 1–4 dalių dažų priedo „Pixar“. „Pixar“ kiekis priklauso nuo pageidaujamo
lesiravimo būdu (pvz.,
paviršiaus efekto ir patalpos temperatūros.
Paruoštą mišinį tepkite ant paviršiaus arba iš karto pasirinktu įrankiu, arba iš pradžių voleliu, o
paskui pageidaujamą raštą suformuokite kempine, teptuku, šepečiu arba popieriumi.
Priklausomai nuo pasirinkto darbo įrankio, atspalvio ir darbo būdo, paviršiui galima suteikti
įdomią, išraiškingą išvaizdą.
Norint padidinti lesiruojamaisiais dažais nudažyto paviršiaus atsparumą vandeniui, išdžiūvusį
paviršių galima nulakuoti vandeniniu laku.

Lesiravimo idėjos

Lesiravimo dažų šalinimas nuo paviršiaus. Iš dalies nuvalius nuo paviršiaus užteptą dažų mišinį,

galima paviršiui suteikti švelnią ir nestandartinę išvaizdą. Tam naudojama šiek tiek sudrėkinta
medvilninė šluostė, suspausta į apvalią pagalvėlę. Trinkite paviršių švelniais apvaliais judesiais,
kol pradės matytis pagrindo dažai. Vietoj šluostės galima naudoti ir sausą audinį, volelį ar kitą
sugeriančią medžiagą. Išlyginkite kampus ir sandūras, kad visas paviršius būtų tolygus.
Lesiravimo dažų tepimas teptuku. Apdorojant paviršių teptuku, gaunamas dryžuotas paviršius,
o dryžių forma priklauso nuo pasirinkto teptuko. Dažyti galima kryžminiais judesiais arba
daryti griežtas vertikalias linijas, kurios suteikia kambariui elegancijos ir padaro jį vizualiai
aukštesnį. Prieš panardindami teptuką į paruoštą mišinį, jį sudrėkinkite. Jei teptuko potėpiai
atrodo per aštrūs, kad paviršius būtų lygesnis, po kiekvieno brūkštelėjimo teptuką galima
sudrėkinti iš naujo. Teptuku paviršių braukykite greitai, atidžiai išlygindami kampus.
Lesiravimo dažų tepimas šluoste. Išties įspūdingai paviršių galima nudažyti naudojant susuktą
šluostę. Šis paviršiaus apdorojimo būdas suteikia jam švelnią išvaizdą ir sudaro mobilumo
įspūdį. Panardinkite šluostę į mišinį, švelniai išgręžkite ir susukite į volelį. Ridenkite šluostę
paviršiumi į viršų taip, kad spaudimas viso darbo eigoje būtų tolygus. Nespauskite šluostės per
stipriai, bet ir neatitraukite jos nuo sienos. Rašto juostas sujunkite vieną su kita kaskart
užleisdami truputį ant kitos juostos, kad visa siena būtų vienodos struktūros.
Lesiravimo dažų tepimas kempine. Gausiai naudojant dažus, sukuriamas stilingas ir patrauklus
paviršius; matiniai dažai ir pustoniai padeda sukurti švelnų, šiek tiek miglotą paviršių. Drėgną
natūralią kempinę panardinkite į paruoštą mišinį, dažų perteklių nuspauskite, pavyzdžiui, ant
dažų padėklo. Nudažykite sieną pageidaujamu raštu, iš karto apdorodami apie 1 m² dydžio
plotą. Dirbant kempine, svarbu paslėpti sandūras ir kraštus. Reikia dirbti vienodai spaudžiant
ir tolygiu tempu, tada paviršius nudažomas tolygiai.

	Oro sąlygos	Dažymo

metu ir dažams džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...30 °C
(rekomenduojama +18±2°C), oro drėgnis < 80%.

Darbo Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite. Naudojant pirmą kartą arba
		
rekomendacijos efektą, rekomenduojama dažus pirmiausia išbandyti nedideliame plote.

norint išgauti naują

Paviršiaus valymas	Įprastomis sąlygomis dekoratyvinių dažų plėvelė galutinai sukietėja per 3–4 savaites, todėl iš
pradžių reikia vengti paviršių intensyviai valyti. Vėliau suteptas paviršiaus vietas valykite švariu
vandeniu ir neutraliu valikliu. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.

Darbo sauga	Saugoti nuo vaikų. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją.

Profesionaliems naudotojams saugos

duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.

		
Aplinkosauga ir Neišpilti į kanalizaciją, gruntą, vandens telkinius. Skystus dažų likučius išvežti į pavojingų
atliekų tvarkymas medžiagų surinkimo vietas; į atliekų konteinerius galima išmesti tik visiškai ištuštintą tarą.
Gamintojas	„Akzo Nobel“
	Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133

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 produktus ir darbo būdus. Importuotojas neprisiima atsakomybės už
nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas
pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.
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