SANDO BASE
Mūrinių namų gruntavimo dažai
-- Vandeniniai gruntavimo dažai vidaus ir lauko darbams
-- Pagerina hidrofobines paviršiaus savybes
-- Gruntavimo dažai pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu-

Gaminio savybės

Bespalvisįmirkomasisgruntasporėtiemsmūriniamspaviršiamsapdoroti prieš dažymą. Gruntavimo dažai užpildo paviršiaus poras,
todėl sumažėja paviršiaus sugeriamumas ir pagerėja hidrofobinės
mūrinio paviršiaus savybės. Gruntavimo dažai pagerina apdailos
dažųsukibimąsupagrinduirsumažinajųsąnaudas.Greitaidžiūsta,
beveikbekvapiai;sudėtyjeyraminimalusorganiniųtirpikliųkiekis.
Nugruntuotam paviršiui dažyti tinka vandeniniai fasadų dažai, pavyzdžiui,„SandoF“.

Paskirtis

Gaminys skirtas gruntuoti porėtiems mūriniams paviršiams patalposeirlauke,pavyzdžiui,pastatųfasadamsirpamatams.

Pagrindas

Tinka anksčiau nedažytiems tinkuotiems, betoniniams ir lengvojo
betonopaviršiams,taippatcementopluoštoplokštėmsiratmosferospoveikiuiatspariųplytųpaviršiuigruntuoti.
Prieš pradedant gruntuoti reikia įsitikinti, kad apdorojamas paviršiusyrasugeriantis–negalimagruntuotidažytopaviršiaus!

Paviršiaus paruošimas

Paviršiusturibūtitvirtas,sausasiršvarus,antjonegalibūtiriebalų,
kerpių ir atšokusių dalelių. Paviršių nuvalykite drungnu arba šiltu
vandeniu,stipriaiužterštampaviršiuinaudokiteirploviklį„BioCleaner“(pelėsiamsirorganiniamsteršalamspašalinti).Silpnaisuki
busiaspaviršiausdangasnuvalykiteikitvirtopagrindo,plyšiusšva
riaiišgremžkite ir užtaisykite aplinkiniam paviršiui tinkamu
užpildu. Ant paviršiaus susidariusias druskas nuvalykite sausu
kietušepečiu
arbasilpnu10%actorūgštiestirpalu.Pasirinkitetokįvalymobūdą,
kurisnepažeistųpagrindo.Priešdažymąpatikrinkite,arnaujastinkuotasirbetoninispaviršiusbeicementopluoštoplokštėsyravisiškai išdžiūvę (reikalingas minimalus džiūvimo laikas priklauso nuo
pagrindotipoirdžiūvimosąlygų).

Gruntavimas

Priešpradėdamigruntuotipatikrinkite,arpagrindassugeriantis.Paviršiųgruntuokite1„SandoBase“sluoksniu.Gruntuojantlabaiįgeriantį,labaiporėtąpaviršių,įgruntavimodažus„SandoBase“reikia
įpiltiiki25%švarausvandensirgautumišiniupadengtipaviršių2
sluoksniaismetodu„drėgnasantdrėgno“.Priešgruntavimągaminį
geraiišmaišykite.

Galutinė apdaila

Nugruntuotą paviršių iš karto nudažykite dviem „Sando F“
dažųsluoksniaisarbapanašiaisvandeniniaisapdailosdažais.Daugiau informacijos apie apdailos dažų tinkamumą ir dažymo rekomendacijųrasiteatitinkamųdažųapraše.
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Fasadų dažai

Techniniai duomenys
Paskirtis

vidaus ir lauko darbams

Rišiklis

akrilo kopolimero dispersija

Dengiamumas

8–10 m²/l (1 sluoksnis), priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo

Džiūvimo laikas (23 ºC, RH 65 %)

nekimba dulkės po 1 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 2 val.

Skiediklis

vanduo

Spalva

bespalvis

Darbo įrankiai

teptukas, volelis, purškiklis

Įrankių plovimas

vandeniu iš karto po naudojimo

Laikymas

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

Pakuotė

5 L / 10 L

Darbo rekomendacijos

Gruntavimometuirgruntuidžiūstantoroirpaviršiaustemperatūraturibūti+10...25°C
(rekomenduojama+18±2°C),santykinisorodrėgnumas40–80%(rekomenduojama
60–65%).Negalimagruntuotišaltu,drėgnu(lietus,rūkas,rasa),taippatvėjuotuoruir
kaipaviršiusapšviečiamastiesioginiųsaulėsspindulių.Esantžemaitemperatūraiir/
arbadideliamorodrėgnumui,žymiaipailgėjagruntodžiūvimolaikas.Negalimagruntuotisaulėsįkaitintopaviršiaus.
Priešdažantkitąsluoksnį,ankstesnissluoksnisturibūtigeraiišdžiūvęs.Dideliuspaviršiusreikiadažytibepertrūkių;pertrūkiusgalimadarytitikkampuose.

Darbo sauga

Laikytivaikamsneprieinamojevietoje.Vengtipatekimoantodosirįakis.Jeigureikalingagydytojokonsultacija,susavimiturėkitegaminiotalpykląarjoetiketę.Pasijutus
blogai,skambintiįapsinuodijimųkontrolėsirinformacijosbiurąarbakreiptisįgydytoją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigędarbą,geraiuždarykiteindą.Priešplaudamidarboįrankius,pašalinkitenuojų
gaminiolikučius.Neišpilkitegaminioįkanalizacijąirvandenstelkinius.Skystuslikučiusreikiaišvežtiįpavojingųmedžiagųsurinkimopunktą;atiduotiperdirbtigalimatik
visiškaiištuštintątarą.

Gamintojas

„AkzoNobel“,Švedija.

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, 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. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Fasadų dažai

www.sadolin.lt

