
Villa Akva
Lauko medienos dažai

Išlieka atsparūs atmosferos poveikiui iki 15 metų
Neleidžia į dažytą paviršių įsiskverbti purvui ir vandeniui
Puikiai išlaiko spalvą ir blizgesį

Vandeniniai matiniai lauko medienos dažai naujai ir anksčiau dažytai pjautinei ir
obliuotai lauke esančiai medienai (mediniams fasadams, tvoroms ir kt.).

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis Tinka naujai ir anksčiau dažytai pjautinei ir obliuotai lauke esančiai medienai (mediniams
fasadams, tvoroms ir kt.). Taip pat tinka termiškai apdorotai medienai.

Blizgumas Matinis

Išeiga (vieno sluoksnio) 4–8 m²/l – pjautinei medienai. 8–10 m²/l – obliuotai ir anksčiau dažytai medienai.

Spalvinimas Galima naudoti baltus (bazė A) arba spalvinti pagal „Tikkurila“ medinių fasadų spalvynus
(bazės A ir C). Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.

Bazė A BAZĖ, C BAZĖ

Įrankiai Teptukas arba purkštuvas.

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

Galima liesti po 1 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 2–4 val. Džiūvimo trukmei didelę
įtaką turi oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.

Skiediklis Vanduo.

Įrankių valymas Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.

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 39 tūrio proc.

Tankis 1,2–1,3 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).

Atsparumas
atmosferos poveikiui

Geras, netgi pramoninėje aplinkoje.

Pakuočių dydžiai A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 11.7 l, 18 l
C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 11.7 l, 18 l
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius 
Pašalinkite dulkes ir purvą. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal
instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiū . Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Naują medieną
padenkite impregnantu „Kolorex Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos briaunas ir galus. Nuo metalinio
paviršiaus (pvz., vinių galvučių) pašalinkite rūdis ir padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“. Lygų obliuotą
paviršių padenkite alkidiniais aliejiniais gruntiniais dažais „Villa Primer“.

Anksčiau dažytas paviršius 
Grandikliu arba plieniniu šepečiu pašalinkite senų dažų likučius. Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal
instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiū . Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila
Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiū . Blizgią ir kietą seną dangą
pašlifuokite, kad taptų ma nė, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Gryną
medieną padenkite impregnantu „Kolorex Protekt“, ypač kruopščiai padenkite medienos briaunas ir galus, tada
padenkite alkidiniais aliejiniais grun niais dažais „Villa Primer“. Nuo metalinio paviršiaus (pvz., vinių galvučių)
pašalinkite rūdis ir padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“.

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
Prieš naudodami gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu. Rekomenduojame sumaišy  dažomam plotui
reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite teptuku arba
purkštuvu. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius,
kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte. Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač
šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakis . Grunto „Villa
Primer“ naudojimas sumažina tokią tikimybę.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA
Galima valy  po dažymo praėjus mėnesiui. Geriausia valy  vandens čiurkšle. Turėkite omenyje, kad dėl šlapiojo
valymo gali pakis  paviršiaus spalva, todėl plaukite visą fasado elementą, kad nuplautas plotas neišsiskirtų. Prieš
plaudami pašalinkite birias daleles ir purvą. Pelėsį ir dumblius nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ ir
gerai nuskalaukite. Pašalinę pelėsį paviršių perdažykite.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Atsargiai
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)), 2-ok l-2H-izothiazol-3-onas (OIT), 3-jodo-2-
propinilbu lkarbamato (IPBC). Gali sukel  alerginę odos reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius paki mus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo e ketę.
Laiky  vaikams neprieinamoje vietoje. Saugo , kad nepatektų į aplinką. Mūvė  apsaugines pirš nes/dėvė
apsauginius drabužius/naudo  akių/veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: Plau  dideliu kiekiu muilo
ir vandens. 
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/d) 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 130 g/l.
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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

