
Vivacolor Snickeri
Medienos glaistas

Itin smulkus
Puikiai sukimba su dengiamu paviršiumi
Išlygina ir sutvirtina paviršių

Vandeninis paruoštas naudoti itin smulkus glaistas, skirtas mediniams,
medienos plaušų plokštėmis dengtiems ir gruntuotiems metaliniams sausų
patalpų paviršiams.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis Mediniams, medienos plaušų plokštėmis dengtiems ir metaliniams sausų patalpų
paviršiams. Tinka durų, baldų, langų rėmų ir kt. paviršiui išlyginti. Daro paviršių labai
tvirtą ir lygų.

Spalva Balta.

Išeiga (vieno sluoksnio) 0,5 mm storio tinko sluoksniui – maždaug 0,5 l/m².

Įrankiai Mentelė.

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 sluoksnio
storis, 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 2 metus nuo pagaminimo datos
(pagaminimo data nurodyta ant pakuotės).

Sausasis likutis Apie 75 masės proc.

Tankis Apie 1,8 kg/l (ISO 2811).

Pakuočių dydžiai 0.6 l, 3 l

Sukibimas 1,5 N/mm².
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius 
Pašalinkite dulkes ir purvą. Riebaluotą Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu
ir leiskite išdžiū . Medinį ir medienos plaušų plokščių paviršių padenkite alkidiniais grun niais dažais „Special
Primer“, metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“. 

Anksčiau dažytas paviršius 
Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją,
nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiū . Blizgią seną dangą pašlifuokite, kad taptų ma nė, ir pašalinkite
šlifavimo dulkes. Medinį ir medienos plaušų plokščių paviršių padenkite alkidiniais grun niais dažais „Special
Primer“, metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“.

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. Išdžiūvusį paviršių nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Šlifuojant rekomenduojama
naudoti akių apsaugos priemones ir dulkių kaukę. Jei reikia, denkite 2 sluoksnį.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
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-me l-2H-izo azol-3-ono (MIT). 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
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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

