
Special Primer
Gruntiniai dažai

Paslepia dėmes ir neleidžia joms išryškėti
Puikiai sukimba su probleminiais paviršiais
Mažina dažų sąnaudas

Tiksotropiniai nevarvantys tirpikliniai gruntiniai vidaus dažai, puikiai sukimbantys su
dengiamu paviršiumi.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis Sausų bei drėgnų patalpų sienoms ir luboms, durims, baldams, vidinei langų rėmų pusei.
Tinka naujiems bei anksčiau dažytiems medienos plaušų plokštėmis dengtiems,
tapetuotiems, betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, plytiniams bei ypatingo
apdorojimo reikalaujantiems (pvz., kalkiniais bei kreidiniais dažais arba kreidiniu glaistu
dengtiems) paviršiams.

Blizgumas Visiškai matinis

Išeiga (vieno sluoksnio) 10–12 m²/l. Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus
formos bei nelygumo.

Spalvinimas Balta. Nespalvinamas.

Įrankiai Teptukas, volelis arba purkštuvas. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,013–0,015" (0,33–
0,38 mm).

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

Galima liesti po 3 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Džiūvimo trukmei didelę
įtaką turi oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.

Skiediklis Jei reikia, skieskite skiedikliu „Special Solvent“ (skiediklio naudokite iki 5 tūrio proc.).

Įrankių valymas Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir valykite skiedikliu
„Special Solvent“ arba „Special Solvent Spray“.

Sandėliavimas Atsparūs šalčiui.

Tinkamumo naudoti
trukmė

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

Sausasis likutis Apie 55 tūrio proc.

Tankis 1,6 kg/l.

Atsparumas karščiui Sausoje aplinkoje atlaiko iki +100 °C karštį. Nuo ilgalaikio karščio gali pagelsti.

Pakuočių dydžiai 1 l, 3 l, 10 l
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius 
Pašalinkite dulkes ir purvą. Pašalinkite medinio paviršiaus šakų vietose išsiskyrusius sakus ir padenkite izoliaciniu
gruntu „Tikkurila Mul stop“. Nelygų paviršių padenkite nkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifuokite ir pašalinkite
šlifavimo dulkes. 

Anksčiau dažytas paviršius 
Grandikliu arba plieniniu šepečiu pašalinkite senų dažų likučius, rūdis ir purvą. Nuvalykite valikliu „Special Clean“
pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiū . Blizgų ir kietą paviršių pašlifuokite, kad taptų ma nis,
arba nuvalykite neskiestu valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją. Nelygų paviršių padenkite nkamu
„Vivacolor“ glaistu, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

DAŽYMO SĄLYGOS
Dengiamas paviršius turi bū  švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršy  20 proc.). Aplinkos
temperatūra turi bū  ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršy  80 proc. Nedenkite esant
pernelyg didelei temperatūrai.

DAŽYMAS
Jei dengiate teptuku, prieš naudodami nemaišykite. Jei reikia, skieskite skiedikliu „Special Solvent“ (skiediklio
naudokite iki 5 tūrio proc.). Jei maišėte, leiskite nusistovėti. Denkite 1 sluoksnį teptuku, voleliu arba purkštuvu.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Atsargiai
Contains: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai,<2%arom.. Degūs skys s ir garai. Gali sukel
mieguistumą arba galvos svaigimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo
e ketę. Laiky  vaikams neprieinamoje vietoje. Laiky  atokiau nuo šilumos šal nių, karštų paviršių, žiežirbų,
atviros liepsnos arba kitų degimo šal nių. Nerūky . Steng s neįkvėp  dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. 
Skystus likučius priduo  sunaikinimui į vie nių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią
sausą tarą priduo  antriniam perdirbimui arba išmes , laikan s vie nių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į
kanalizaciją, paviršinius bei grun nius vandenis ir dirvožemį. Didžiausias ES leis nas LOJ kiekis (subkategorija
A/h) 750 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 750 g/l.

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

