
Special Structure
Dažų priedas

Sukuria reljefinį paviršių
Mažo ir vidutinio grūdėtumo

Reljefinį paviršių sukuriantis dekoratyvinis dažų priedas

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis Patalpose ir lauke esantiems paviršiams (naudojama pagal dažų naudojimo instrukciją).
Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems gipso-kartono plokštėmis dengtiems, tinkuotiems,
betoniniams ir plytiniams paviršiams.

Išeiga (vieno sluoksnio) 3–4 m²/l (paruošto naudoti) – anksčiau dažytam lygiam paviršiui (vienam sluoksniui).

Įrankiai Teptukas arba volelis.

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

Priklauso nuo naudojamų dažų džiūvimo trukmės.

Įrankių valymas Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite tinkamu plovikliu.

Sandėliavimas Laikykite sausoje vietoje.

Tinkamumo naudoti
trukmė

Laikymo trukmė neribota.

Cheminis atsparumas Priklauso nuo naudojamų dažų.

Pakuočių dydžiai 1 l, 4 l
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paruoškite pagal dažų naudojimo instrukciją.

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

DENGIMAS
Pirmąjį dažų sluoksnį denkite be dekoratyvinio priedo. Maišykite priedą su dažais santykiu 1:2–2,5. Prieš
dengdami kruopščiai sumaišykite. Antrąjį dažų sluoksnį denkite su dekoratyviniu priedu. Kad danga būtų
stipresnė ir patvaresnė, galima dengti trečią dažų sluoksnį be priedo. 

Naudojimas su silikatiniais dažais
Sumaišykite 6 l silika nių dažų „Hansa Silicate“, 2 l grunto „Hansa Silicate Primer“ ir 4 l dekoratyvinio priedo.
Prieš naudodami gerai išmaišykite. Pirmąjį dažų sluoksnį denkite su dekoratyviniu priedu. Antrąjį dažų sluoksnį
denkite be dekoratyvinio priedo.

Pastaba! Sumaišykite dengiamam plotui reikiamą spalvintos dangos kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus
spalva būtų vienoda. Denkite voleliu arba teptuku. Nuo naudojamo įrankio priklauso paviršiaus reljefas.
Reguliariai pamaišykite dengdami. Dažus denkite pagal jų naudojimo instrukciją.

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.

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

