
RUBBOL TIMBER SPECIAL

Vandeniniai akriliniai dažai obliuotai, žaliavinei ir glotniajai 
pjautinei medienai patalpose ir lauke. Padengia paviršių elas-
tinga, vandenį ir nešvarumus atstumiančia danga. Dažant lau-
ke, paviršių pirmiausia reikia nugruntuoti biocidiniu įmirkomuoju 
gruntu. Stipriai sukimba su mediniu paviršiumi, silpno kvapo, 
greitai džiūsta. 

Vandeniniai medienos dažai 
vidaus ir lauko darbams

PASKIRTIS
 Obliuotai, glotniajai ir žaliavinei pjautinei medienai, pvz., apkalai, pertvaroms. Vidaus ir 
lauko darbams.

PAGRINDAS
 Apdorojamas paviršius turi būti švarus, sausas, nepažeistas grybinių ydų ir kenkėjų. 
Medienos drėgnis turi būti 14–20 % ribose.

GRUNTAVIMAS
•  Dažant medinius paviršius patalpose, pirmam sluoksniui dažus „Rubbol Timber Special“ 

galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10%). 

•  Dažant lauke esančius paviršius vandeniniais gaminiais, kad būtų užtikrinta geriausia 
apsauga ir sukibimas, neapdorotą medieną reikia nugruntuoti alkidiniu biocidiniu įmirko-
muoju gruntu „Pinotex Wood Primer BPR“. Paviršių dažykite gaminiu „Rubbol Timber 
Special“ praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms po gruntavimo. Dengiant horizontalius 
paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti dau-
giau nei 24 valandos.

DAŽYMAS
•  Gaminiu „Rubbol Timber Special“ paviršių dažykite 2 sluoksniais. Dažykite teptuku arba 

šepetine dažymo mašina.

•  Jei reikia, gaminį galima atskiesti ne daugiau kaip 10 % švaraus vandens.

•  Išmaišykite gaminį prieš pradėdami jį naudoti ir kartais pamaišykite darbo metu.

•  Paviršių apdorojant ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10... +25 °C 
(rekomenduojama +18±2 °C), gaminio temperatūra turi būti aukštesnė kaip +15 °C, sant. 
oro drėgnis iki 80 %. Nepatartina dirbti esant skersvėjui ir jei paviršius apšviečiamas 
tiesioginių saulės spindulių, nes dėl intensyvaus vandens garavimo gaminys gali blogai 
sukibti su mediena. 

•  Darbo įrankius plaukite vandeniu iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti 
tik mechaniškai.
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Kai kurie apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų 
ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai arba ne 
pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis nein-
formuodamas vartotojų apie tai iš anksto.

APDOROTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS
  Vėliau užterštas paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliu valikliu. Len-

gviau paviršių nuvalyti šiltu vandeniu. Valykite minkštu šepečiu arba kempine. Valikliu 
nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.

TECHNINIAI DUOMENYS
Paskirtis  Vidaus ir lauko darbams

Rišiklis                   Akrilas

Spalva  Balta, smėlinė (RAL 1015), juoda (RAL 9005)

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

Tankis  BW, balti ir smėliniai: 1,1–1,3 kg/l 
BC ir juodi: 0,9–1,1 kg/l

Klampa  BW, BC, balti ir smėliniai: DIN 4  50–60 sek./23 °C 
 Juodi: DIN 4 45–50 sek./23 °C

Sausųjų medžiagų dalis  BW, balti ir smėliniai: 40–42 % 
BC: 34–36 % 
Juodi: 26–28 %

Blizgumas (Gardner, 60°)  BW, BC, balti ir smėliniai – pusiau matiniai 15–25 GU 
Juodi – visiškai matiniai 2-4 GU 
Galutinis blizgumas priklauso nuo paviršiaus įgerties, sluoksnio storio, dengimo būdo ir 
kitų sąlygų.

Džiūvimo laikas  Po 30 val. nekimba dulkės,
(23 °C, sant. drėgn. 50 %)  po 1 val. galima tepti kitą sluoksnį, 

po 24 val. apdorotas detales galima krauti vieną ant kitos. 
Nurodytas džiūvimo laikas yra sąlyginis ir priklauso nuo medienos savybių bei džiūvimo 
sąlygų.

Sąnaudos (1 sluoksnis):  Obliuota mediena: 100–150 g/m² 
Pjautinė mediena: 125–160 g/m²

Skiediklis   Vanduo

Darbo įrankiai  Teptukas, šepetinė dažymo mašina

Įrankių valymas  Vanduo

Laikymo trukmė neatidarytoje  
gamyklinėje pakuotėje  18 L – 24 mėn.; 950 L – 6 mėn.

Laikymo sąlygos (sandėliavimas  
ir transportavimas)   Neatidarytoje gamyklinėje talpykloje +5...+35 °C temperatūroje

Pakuotė  18 L (BW), 18,6 L (BC), 950 L (balti, smėliniai, juodi)

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/d) – 130 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis 
gaminyje 15 g/l.

  Dirbant būtina laikytis medžiagos saugos duomenų lape pateiktų saugos  
reikalavimų! 

ATSTOVAS  
  UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760 


