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Villa Protekt
Lauko medienos impregnantas
Giliai įsiskverbia į medieną
Lėtina drėgmės įsiskverbimą į medieną ir neleidžia augti pelėsiui
Tinka naudoti profesionaliai ir neprofesionaliai
Tirpiklinis bespalvis medienos impregnantas pjautinei ir obliuotai lauke esančiai
medienai (lauko dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms ir kt.).

TECHNINIAI DUOMENYS
Paskirtis

Pjautinei ir obliuotai lauke esančiai medienai, neturinčiai tiesioginio sąlyčio su žeme
(lauko dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms ir kt.). Taip pat tinka termiškai
apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms.

Išeiga (vieno sluoksnio) 4–5 m2/l – pjautinei medienai. 8–10 m2/l – obliuotai medienai ir rąstams.
Įrankiai

Teptukas arba nardinamojo dengimo įranga.

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

Dulkės nelimpa po 30 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Džiūvimo trukmei
didelę įtaką turi oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.

Skiediklis

Skiediklis „Special Solvent“.

Įrankių valymas

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

Sandėliavimas

Atsparus šalčiui.

Tinkamumo naudoti
trukmė

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

Sausasis likutis

Apie 15 tūrio proc.

Tankis

0,8 kg/l (ISO 2811).

Pakuočių dydžiai

1 l, 3 l, 10 l, 20 l

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS
2022 03 23

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Pašalinkite dulkes ir purvą. Grandikliu arba plieniniu šepečiu pašalinkite senų dažų likučius. Riebaluotą ir purviną
paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiū . Pelėsiu
padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir
leiskite išdžiūti.
DENGIMO SĄLYGOS
Dengiamas paviršius turi bū švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršy 20 proc.). Aplinkos
temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi bū ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršy 80
proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.
DENGIMAS
Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite 1 sluoksnį teptuku medienos pluošto kryp mi arba panardindami.
Naują medinį paviršių padenkite kuo ankstesniame statybų etape. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų
briaunas ir galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių neimpregnuosite, kad jų
neaptaškytumėte. Impregnantas neapsaugo medienos nuo saulės spindulių, todėl rekomenduojama kuo greičiau
padengti ją viršutinio sluoksnio danga.
APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
UN 1263
PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt
NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA
8 800 00018

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

