TINOVA

TRANSPARENT EXTERIOR
Vandeniniai aliejiniai medinių paviršių dažai
-- Lesiruojamieji dažai su dideliu sausųjų medžiagų kiekiu lauko darbams
-- Padengia paviršių atsparia dilimui ir drėgmei danga
-- Apdorojant paviršių sistemiškai (įmirkymas ir 2 apdailos dažų sluoksniai) užtikrinama ilgalaikė – iki 8 metų trukmės, bandymais įrodyta
medinio paviršiaus apsauga nuo atmosferos poveikio

Savybės

 usiau matiniai lesiruojamieji medienos dažai. Lyginant su analogiškomis medienos apsaugos
P
priemonėmis, „Tinova Transparent Exterior“ sudėtyje yra žymiai didesnis sausųjų medžiagų kie
kis. Dažai įsigeria giliai į medieną, gerai išsilygina ir suteikia paviršiui efektyvią apsaugą nuo drėg
mės. Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių paviršių nuo pelėsio grybo (poveikio trukmė
priklauso nuo pastato konstrukcijos ir aplinkos sąlygų). Galima tonuoti.

Tinkamas pagrindas

 ažai skirti anksčiau neapdorotai pjautinei arba obliuotai medienai, taip pat tinka daugeliui anks
D
čiau vandeninėmis arba skiediklinėmis medienos apsaugos priemonėmis padengtų medinių pa
viršių. Lauko darbams – mediniams fasadams, pertvaroms, tvoroms ir lentjuostėms.

Naudojimo apribojima

 ažai ilgiau džiūsta ant egzotinių rūšių medienos – sekvojos, kedro, tikmedžio, maumedžio, taip
D
pat ant anksčiau termiškai apdorotos medienos. Negalima dažyti grybinių ydų pažeisto medinio
paviršiaus. Šie dažai netinka visiškai dengiančiais dažais padengtam paviršiui, taip pat dangai /
paviršiams, kurių sudėtyje yra bitumo.

PUSIAU
BLIZGŪS

Paviršiaus įmirkymas

 aują, anksčiau neapdorotą paviršių, taip pat iki grynos medienos nuvalytą paviršių įmirkykite 1
N
vandeninio įmirkomojo grunto „Pinotex Wood Primer“ sluoksniu. Ypač kruopščiai apdorokite me
dinių lentų ir detalių galus – įmirkykite juos iki įsotinimo. Prieš toliau apdorojant paviršių, įmirkytas
paviršius turi džiūti mažiausiai 16 valandų.

12 h

adenkite paviršių 2 tinkamo atspalvio lesiruojamųjų medienos dažų „Tinova Transparent
P
Exterior.“ sluoksniais. Norint išgauti šviesesnį atspalvį, į tonuotus dažus galima įpilti 30–50%
bespalvio „Tinova Transparent Exterior.“.

8-10
m²/l

Galutinė apdaila

	Dažus tepkite tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Dažant reikia vengti persidengimų ir ne
dažyti per plonu sluoksniu. Rekomenduojama dažyti teptuku.
Paviršiaus
apdorojimo sąlygos

 ažymo metu ir dažams džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25 °C (rekomen
D
duojama +18±2°C), sant. oro drėgnis 40–80%. Negalima dažyti šaltu ir drėgnu (lietus, rūkas,
rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių. Dažymas
drėgnu oru arba žemesnėje nei rekomenduojama temperatūroje sumažina dažų įsigėrimą į medie
ną, pablogina sukibimą su paviršiumi ir prailgina dažų džiūvimo laiką.

10-25°C

Mediniai fasadai

Techniniai duomenys
Rišiklis

Modifikuota alkido emulsija.

Tankis

~ 1,0 kg/l

Sausųjų medžiagų dalis

32 % (pagal tūrį)

Blizgumas

pusiau matiniai

Sąnaudos

8–10 m²/l (1 sluoksnis) obliuotai medienai, 3–5 m²/l (1 sluoksnis) pjautinei medienai.

Džiūvimo laikas (23 °C, RH 50%)

Dulkės nekimba maždaug po 5 val.
Galima dažyti po 12 val.

Skiediklis

Dažai paruošti naudoti, jų skiesti nereikia.

Tonavimas

Galima tonuoti „Acomix“ tonavimo sistema. Bazinis atspalvis – BC/CLR (bespalvis).

Dengimo būdai

Teptukas, volelis, purkštuvas.

Įrankių valymas

Iškart po naudojimo plauti vandeniu.

Laikymas

 ždarytoje taroje, sausoje vėsioje vietoje. Saugoti nuo užšalimo! Neatidarytoje originalioje
U
pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 3 metus nuo pagaminimo datos.

Taros talpa

0,9; 2,25; 9 L (baziniai bespalviai).

Darbo rekomendacijos

 rieš naudojimą dažus gerai išmaišykite. Kruopščiai apdorojus lentų galus (skersinio pjūvio pavir
P
šius), žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei. Medinis fasadas bus atsparesnis atmosfe
ros poveikiui, jei prieš kalant lentas jos bus įmirkomos ir iš antrosios pusės. Medinį paviršių įmirky
ti ir padengti pirmu apdailos sluoksniu reikia kuo anksčiau. Jei neapdorota mediena yra ilgai
veikiama nepalankių oro sąlygų, pablogėja ir pačios medienos kokybė, ir apdailos medžiagų suki
bimas su paviršiumi.

Svarbi pastaba

 udažyto paviršiaus atspalvis gali skirtis nuo originalaus atspalvio dėl kitokios medienos rūšies,
N
kitokio paviršiaus apdorojimo lygio (pjautinė, obliuota mediena), dažymo būdo, šviesos kritimo
kampo, taip pat pagrindo sugeriamumo ir aplinkos sąlygų dažymo metu, ir tai negali būti priežastis
pateikti reklamaciją. Todėl prieš galutinai pasirenkant dažų atspalvį, rekomenduojama jį išbandyti
ant medienos, kuri bus dažoma.

Paviršiaus valymas

 ėliau užterštas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Ne
V
tinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių (pvz., alkoholio). Rekomenduojama plauti pavir
šių šiltu vandeniu, nes karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę ir apsunkinti valymą. Valykite
minkštu šepečiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.

Darbo sauga

 rarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Vengti patekimo ant odos
P
ir į akis. Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

 eišpilti į kanalizaciją, gruntą, vandens telkinius. Perdirbimui galima atiduoti tik visiškai tuščią tarą.
N
Skystus nesunaudotus dažų likučius išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo vietas.

Gamintojas

„Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

Atstovas

 AB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (+370) 5265 3760,
U
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. Pasiliekame teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.

Mediniai fasadai

professional.sadolin.lt

