
Sienų ir lubų dažai

STOPGRUND

1-2 h

5-8
m²/l

10-25°C

Gaminio savybės  Balti, lengvai dažomi dažai vidaus darbams. Nenuteka, greitai džiūsta. Gruntavi-
mo dažai užpildo porėtą paviršių – tai sumažina apdailos dažų sąnaudas. Dažytą 
paviršių galima valyti (3 atsparumo drėgnam trynimui klasė). Dažų sudėtyje nėra 
organinių tirpiklių, jie beveik bekvapiai. Dažai tenkina Europos Sąjungos ekologi-
nio ženklinimo reikalavimus.

Paskirtis  Gyvenamųjų patalpų, biurų ir kitų viešų patalpų sienoms ir luboms gruntuoti.

Pagrindas  Tinka porėtiems tinkuotiems, betoniniams, lengvojo betono ir plytiniams pavir-
šiams, gipsinėms plokštėms ir glaistytiems paviršiams gruntuoti.

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 anksčiau nedažytą paviršių, nugruntuokite 1 dažų  
„Stopgrund“ sluoksniu.

  Dažai „Stopgrund“ yra paruošti naudoti. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite. 
Jei reikia, dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10% tūrio).

Galutinė apdaila  Nugruntuotą paviršių dažykite tinkamais lateksiniais dažais iš „Sadolin“ asorti-
mento.

Sienų ir lubų gruntavimo dažai
 - Greitadžiūviai gruntavimo dažai vidaus darbams
 - Suvienodina pagrindo sugeriamumą
 - Sumažina apdailos dažų sąnaudas

VISIŠKAI 
MATINIAI

BALTA



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.

Sienų ir lubų dažai www.sadolin.lt

Techniniai duomenys

Paskirtis sausoms patalpoms

Rišiklis kopolimero dispersija

Blizgumas (Gardner, 60°) visiškai matiniai 

Atsparumas drėgnam trynimui
(ISO 11998) (28 d., 200 ciklų) 

3 klasė (22 µm)

Dengiamumas 5-8 m²/l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo

Džiūvimo laikas (23 ºC, RH 65 %) nekimba dulkės po 1 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1-2 val.

Skiediklis vanduo

Spalva balta

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  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 nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų lengviau jį išlyginti.

  Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi, t. y., lyginamuosius potėpius daryti švie-
sos kryptimi, nuo lango. Dažant sienas, pirmiausia reikia dažyti horizontaliai, o išlygin-
ti tepant iš apačios į viršų. Paskutinį potėpį voleliu dažant kiekvieną sluoksnį reikia 
daryti viena kryptimi per visą sienos aukštį.

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  Pabaigę dažyti, gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite 
nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus 
dažų likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti 
galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas  „Akzo Nobel“, Švedija.

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


