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Vivacolor LH White
Baltas lengvasis glaistas
Sudaro labai tvirtą ir lygų pagrindą dažams dengti.
Lengva dengti bei išlyginti.
Labai lengva šlifuoti.
Vandeninis paruoštas naudoti baltas lengvasis glaistas, skirtas sausų patalpų
sienoms ir luboms.

TECHNINIAI DUOMENYS
Paskirtis

Sausų patalpų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiems, betoniniams bei plytiniams
paviršiams ir gipso-kartono plokštėms bei gruntuotoms medienos plaušų plokštėms
išlyginti ir trūkiams bei duobutėms užglaistyti. Lengva dengti ir išlyginti.

Spalva

Balta.

Išeiga (vieno sluoksnio) 1 mm storio tinko sluoksniui – maždaug 1 l/m².
Įrankiai

Mentelė arba glaisto purkštuvas.

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

1 mm storio sluoksnis džiūsta 2–3 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi santykinis oro
drėgnis ir aplinkos temperatūra.

Įrankių valymas

Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.

Sandėliavimas

Saugokite nuo šalčio.

Tinkamumo naudoti
trukmė

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje 1 metus nuo pagaminimo datos
(pagaminimo data nurodyta ant pakuotės).

Sausasis likutis

Apie 62 masės proc.

Tankis

Apie 1,2 kg/l (ISO 2811).

Pakuočių dydžiai

3 l, 10 l, 15 l, 17 l

Sukibimas

>0,50 N/mm².
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Nedažytas paviršius Pašalinkite dulkes ir purvą. Riebaluotą paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal
instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiū . Netvirtą ir dulkan paviršių padenkite alkidiniu
gruntu.Anksčiau dažytas paviršius Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą paviršių nuvalykite
valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiū . Blizgią seną dangą pašlifuokite,
kad taptų matinė, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu.
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. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Dengiant neturi būti skersvėjo.
DENGIMAS
Denkite mentele arba glaisto purkštuvu. Trūkius padenkite armuojančiąja popierine arba s klo pluošto juosta. Jei
reikia, išdžiūvusį paviršių nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Šlifuojant rekomenduojama naudo akių
apsaugos priemones ir dulkių kaukę. Jei reikia, denkite 2 sluoksnį.
APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
Contains: 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 sukelti alerginę odos reakciją.
Tuščią sausą tarą priduo antriniam perdirbimui arba išmes , laikan s vie nių taisyklių. Saugokite, kad
nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį.
TRANSPORTAVIMAS
Saugoti nuo šalčio
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

