
SAND

4 h

6-8
m²/l

10-25°C

Sienų ir lubų dažai

Gaminio savybės  Gamtos įkvėpti tekstūriniai dažai, suteikiantys paviršiui smėlėto paviršiaus teks-
tūrą. Šiais dažais lengva dažyti ir, naudojant įvairius įrankius (tekstūrinių dažų 
volelį, teptuką, šepetį), suteikti paviršiui originalią išvaizdą. Gruoblėtas, įvairių niu-
ansų turintis tekstūriniais dažais padengtas paviršius tinka tiek moderniam, tiek 
tradiciniam interjerui. Dažai nenuteka, silpno kvapo. Galima tonuoti pasteliniais 
atspalviais.

Paskirtis  Sausų patalpų sienoms ir luboms – gyvenamiesiems ir miegamiesiems kamba-
riams, taip pat viešoms patalpoms. 

Pagrindas  Nauji ir anksčiau dažyti tinkuoti, betoniniai ir plytiniai paviršiai, gipsinės bei nu-
gruntuotos medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės.

Paviršiaus paruošimas  Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuva-
lykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį 
„Cleaner“. Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nu-
valykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau aliejiniais arba 
alkidiniais dažais dažytą paviršių pašiurkštinkite švitriniu popieriumi. Pagrindo 
plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento. Nu-
glaistytą paviršių lygiai nušlifuokite ir nuvalykite nuo jo dulkes.

Gruntavimas  Porėtą, pvz., glaistytą arba nedažytą paviršių 1 kartą nugruntuokite dažais  „Stop-
grund“, „Start Latex“, „Bindo 3“ arba „Bindo 7“. Jei reikia, gruntavimo dažus 
galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10% tūrio). Galutinės apdailos dažų sluoksnių 
kiekį galima sumažinti naudojant gruntavimo dažus, tonuotus apdailos dažams 
artimu atspalviu.

  Alkidiniais arba aliejiniais dažais dažytą, taip pat pramoniniu būdu lakuotą arba 
dažytą paviršių bei anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių 
plokštes nugruntuokite dažais „Bindo Base“. Gruntinis sluoksnis pagerina apdai-
los dažų sukibimą su pagrindu ir sumažina jų sąnaudas. 

Galutinė apdaila  Paviršių dažykite dažais „Sand“. Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir pagei-
daujamo efekto, paviršių dažykite 1–2 sluoksniais. Dažai „Sand“ yra paruošti 
naudoti. Prieš dažymą juos gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus 
galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite ne-
skiestais dažais. 

  Didesnius paviršius rekomenduojama dažyti voleliu arba plačiu teptuku, o paskui 
pasirinktu darbo įrankiu (pvz., tapetavimo šepečiu, tekstūrinių dažų voleliu, teptu-
ku kietais šeriais ir pan.) suteikti pageidaujamą išvaizdą. Mažesnius paviršius ga-
lima dažyti ir galutinei apdailai pasirinktu įrankiu. Papildomų niuansų galima iš-
gauti naudojant iš karto dviejų skirtingų atspalvių dažus, taip pat dažant teptuku 
apvaliais arba chaotiškais judesiais.

Tekstūriniai sienų dažai vidaus 
darbams
 - Suteikia smėlėto paviršiaus tekstūrą
 - Originalus ir unikalus rezultatas
 - Tonuojami natūraliais gamtiniais atspalviais

MATINIAI



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. At-
stovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos infor-
macijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

www.sadolin.ltSienų ir lubų dažai

Techniniai duomenys

Paskirtis sausoms patalpoms

Rišiklis kopolimero dispersija

Blizgumas (Gardner, 60°) matiniai

Dengiamumas 6–8 m²/l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo ir pageidaujamo efekto

Džiūvimo laikas 
(23 ºC, sant. drėgn. 65 %) 

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

Skiediklis vanduo

Tonavimas „Acomix“ tonavimo sistema, bazinis atspalvis baltas

Darbo įrankiai teptukas kietais šeriais, tekstūrinių dažų volelis, tapetavimo šepetys

Įrankių plovimas vandeniu iš karto po naudojimo

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

Pakuotė 2,5 L

Paviršiaus valymas  Nepatartina šiais dažais dažyti paviršių, kuriuos teks dažnai valyti, nes dėl tekstūros 
tokį paviršių valyti bus sunkiau. Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai 
sukietėja per 3–4 savaites, todėl kelias savaites po dažymo reikia vengti paviršių sti-
priai valyti.

  Nešvarų dažytą paviršių valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Netinka 
valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Dažytą paviršių valykite minkšta kempi-
ne arba šluoste; negalima naudoti kieto šepečio.

Darbo rekomendacijos  Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), 
sant. oro drėgnis – 40…80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemes-
nės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška 
dažų plėvelė.

  Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Didelius pa-
viršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Dažus reikia 
tepti gausiai, kad dažų danga neišdžiūtų anksčiau, nei bus suformuotas pageidauja-
mas raštas. Kuriant sudėtingus efektus, rekomenduojama paviršių dažyti ir apdoroti 
apie 1 m² dydžio plotais.

  Naudojant dažus pirmą kartą arba norint išgauti naują efektą, rekomenduojama juos 
pirmiausia išbandyti nedideliame plote.  Apdorojant didelį paviršių, rekomenduojama 
dirbti dviese – vienam voleliu dažyti paviršių, o kitam kurti raštą arba išlyginti volelio 
žymes. Volelio žymėms išlyginti rekomenduojama naudoti poroloninį volelį. 

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  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“, Olandija

Atstovas  UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva  
tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com


