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4 h

10-25°C

4-6 m²/l

6-8 m²/l
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Gaminio savybės Visiškai matiniai vandeniniai fasadų dažai naujiems ir dažytiems mineraliniams
paviršiams. Suformuoja atmosferos poveikiui atsparią ir vandenį atstumiančią
dangą. Apsaugo pagrindą nuo anglies dioksido, todėl tinka pramoniniuose rajo-
nuose ir greta didelių magistralių esantiems pastatams. Šiais dažais patogu da-
žyti, jie greitai džiūsta. Galima tonuoti daugybe atspalvių. Sudėtyje yra veikliųjų
medžiagų, trukdančių ant nudažyto paviršiaus augti dumbliams ir grybams. Nau-
dojant kartu su gruntavimo dažais „Sando Base“, užtikrina ilgalaikę naujo mūrinio
paviršiaus apsaugą nuo atmosferos poveikio.

Paskirtis Mineraliniams paviršiams lauke, pavyzdžiui, gyvenamųjų, viešų ir pramoninių
pastatų fasadams ir cokoliams, mūrinėms balkonų pertvaroms.

Pagrindas Nauji ir anksčiau dispersiniais dažais dažyti cementinio tinko, kalkinio tinko, beto-
niniai ir lengvojo betono paviršiai, taip pat pluoštinio cemento plokštės.

Paviršiaus paruošimas Paviršius turi būti tvirtas, sausas ir švarus, ant jo negali būti riebalų, kerpių ir at-
šokusių dalelių. Paviršių nuvalykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterš-
tam paviršiui naudokite ir ploviklį „Bio-Cleaner“ (pelėsiams ir organiniams 
teršalams pašalinti). Silpnai sukibusias paviršiaus dangas nuvalykite iki tvirto 
pagrindo, plyšius švariai išgremžkite ir užtaisykite aplinkiniam paviršiui 
tinkamu užpildu. Ant paviršiaus susidariusias druskas nuvalykite sausu kietu 
šepečiu arba silpnu 10% acto rūgš-ties tirpalu. Pasirinkite tokį valymo būdą, 
kuris nepažeistų pagrindo. Prieš dažymą patikrinkite, ar naujas tinkuotas ir 
betoninis paviršius bei cemento pluošto plokštės yra visiškai išdžiūvę 
(reikalingas minimalus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo tipo ir džiūvimo 
sąlygų).

Gruntavimas Anksčiau nedažytus porėtus mūrinius paviršius reikia 1 kartą nugruntuoti dažais
„Sando Base“. Gruntuojant labai įgeriantį, labai porėtą paviršių, į gruntavimo da-
žus „Sando Base“ reikia įpilti iki 25% švaraus vandens ir gautu mišiniu padengti
paviršių 2 sluoksniais metodu „drėgnas ant drėgno“.

Galutinė apdaila Paviršių dažykite 2 dažų „Sando F“ sluoksniais. Anksčiau dažytą paviršių nuvaly-
kite ir nudažykite 1–2 dažų „Sando F“ sluoksniais.

 Dažai „Sando F“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Jei
reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10 % tūrio),
galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.

Paviršiaus valymas Nešvarų paviršių valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valikliu nuva-
lytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. Netinka valikliai, kurių sudė-
tyje yra organinių tirpiklių (pvz., alkoholio). Paviršių rekomenduojama plauti šiltu
vandeniu, nes karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę ir apsunkinti valymą.
Valykite minkštu šepečiu arba kempine.

Mūrinių namų dažai
 - Suformuoja atmosferos poveikiui atsparią ir 
vandenį atstumiančią dangą

 - Apsaugo paviršių nuo anglies dioksido poveikio
 - Galima tonuoti įvairiais atspalviais

VISIŠKAI 
MATINIAI



www.sadolin.lt

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.

Fasadų dažai

Techniniai duomenys

Paskirtis lauke esantiems paviršiams

Rišiklis akrilo kopolimero lateksas

Dengiamumas (1 sluoksnis) ant lygaus paviršiaus: 6–8 m2/l; 
ant struktūrinio paviršiaus: 4-6 m2/l

Džiūvimo laikas
(23 ºC, sant. drėgn. 50 %) 

nekimba dulkės po 1 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val.

Skiediklis  vanduo

Tonavimas „Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW, BC

Darbo įrankiai teptukas, volelis, purškiklis

Įrankių plovimas vandeniu iš karto po naudojimo

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

Pakuotė 1 L / 5 L / 10 L
 

 

 

 

 

 

 

Darbo rekomendacijos Gruntavimo metu ir gruntui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25°C
(rekomenduojama +18±2°C), santykinis oro drėgnis 40–80 % (rekomenduojama
60– 65 %). Negalima gruntuoti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru
ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių. Esant žemai temperatūrai ir/
arba dideliam oro drėgniui, žymiai pailgėja grunto džiūvimo laikas. Negalima gruntuo-
ti saulės įkaitinto paviršiaus.

 Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Didelius pa-
viršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.

Darbo sauga Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Jeigu reika-
linga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Pasijutus
blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydyto-
ją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas Baigę darbą, gerai uždarykite indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų
gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus liku-
čius 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. (5) 2653 760

            info.lt@akzonobel.com


