
Color Test
Bandomoji pakuotė

Leidžia patikrinti, kaip atrodys pasirinkta sienų ir lubų spalva realioje aplinkoje
Daugiau nei 38 000 spalvų
Visiškai matiniai

Bandomoji pakuotė leidžia prieš dažant išbandyti spalvą mažame plotelyje ir
išsirinkti tinkamą atspalvį. Bandydami spalvą namuose matysite, kaip ji atrodo
esant įvairiam apšvietimui. Serijos „Green Line“ dažai turi Šiaurės šalių ekologinį
ženklą („Šiaurės gulbė“) ir yra aprobuoti Suomijos alergijos ir astmos asociacijos.
Turi itin mažą lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekį.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis Sausų patalpų (miegamųjų, vaikų kambarių, svetainių, biurų, mokyklų, vaikų darželių ir
kt. visuomeninės paskirties patalpų) sienoms ir luboms. Tinka naujoms bei anksčiau
dažytoms gipso-kartono plokštėms ir glaistytiems bei tapetuotiems paviršiams.

Blizgumas Visiškai matinis

Išeiga (vieno sluoksnio) 0,45 l – iki 5 m².

Spalvinimas Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis (bazė A) bei tamsiomis (bazė C)
spalvomis pagal „Tikkurila“ interjero spalvynus.

Bazė A BAZĖ, C BAZĖ

Įrankiai Volelis arba teptukas.

Džiūvimo trukmė 
(esant +23 °C
temperatūrai ir 50
proc. santykiniam oro
drėgniui)

Galima liesti po 30 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 1–2 val.

Skiediklis Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 10 tūrio proc.

Įrankių valymas Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius
dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Sandėliavimas Saugokite nuo šalčio.

Tinkamumo naudoti
trukmė

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje (pagaminimo data ir tinkamumo
naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.

Sausasis likutis Apie 37 tūrio proc.
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Tankis 1,2–1,3 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).

Atsparumas drėgnajam
šveitimui

1 klasė pagal standartą ISO 11998, 5 mikronai po 200 ciklų.

Cheminis atsparumas Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito)
poveikiui.

Pakuočių dydžiai A BAZĖ: 0.45 l
C BAZĖ: 0.45 l

TECHNINIAI DUOMENYS
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius 
Pašalinkite dulkes ir purvą. Nelygų paviršių padenkite nkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifuokite ir pašalinkite
šlifavimo dulkes. Glaistytą, akytą, nevienodai įgerian , taip pat medienos plaušų ir gipso kartono plokščių
paviršių padenkite vandeniniais grun niais dažais „Primer 1“. Metalinį paviršių padenkite metalo gruntu
„Universal Korrostop“. Kreida, kalkėmis ar kalkiniu glaistu dengtą paviršių padenkite alkidiniais grun niais dažais
„Special Primer“. Grun nius dažus naudokite pagal jų naudojimo instrukciją. Grun niai dažai sumažina dažų
sąnaudas ir pagerina jų sukibimą su dažomu paviršiumi. 

Anksčiau dažytas paviršius 
Pašalinkite atšokusius senus dažus. Nuvalykite valikliu „Special Clean“, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiū .
Blizgų ir kietą paviršių pašlifuokite, kad taptų ma nis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkan  paviršių
padenkite alkidiniais grun niais dažais „Special Primer“. Trūkius ir nelygumus užpildykite nkamu „Vivacolor“
glaistu, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą paviršių padenkite vandeniniais grun niais dažais
„Primer 1“.

DAŽYMO SĄLYGOS
Dengiamas paviršius turi bū  švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi bū  ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis
oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DAŽYMAS
Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu arba teptuku.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA
Galima valy  po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta
kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta
kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švariu vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją.
Ką k nudažyto paviršiaus negalima s priai spaus , nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir
atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valy  vandeniu
sudrėkinta kempine arba šluoste.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
Contains: 1,2-benzizo azol-3(2H)-onas (BIT), mišinys: 5-chlor-2-me l-4-izo azolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-
me l-4-izo azolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukel  alerginę odos reakciją. Mūvėti
apsaugines pirštines. 
Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Skystus likučius priduoti
sunaikinimui į vie nių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Saugokite, kad nepatektų į
kanalizaciją, paviršinius bei grun nius vandenis ir dirvožemį. Didžiausias ES leis nas LOJ kiekis (subkategorija
A/a) 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 2 g/l.

TRANSPORTAVIMAS
Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA
8 800 00018
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Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi.
Mūsų kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes
neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį. UAB „Tikkurila“,
Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 270 6413, el. paštas info.lt@tikkurila.com

http://www.vivacolor.lt

