Fleetwood Timeless Rich Matt
I klasės plaunami matiniai dažai
sienoms ir luboms
TECHNINĖ INFORMACIJA
Atsparumas trinčiai

Aprašymas

Blizgumo laipsnis
Išeiga
(vienam sluoksniui)
Spalva
Darbo įrankiai
Džiūvimo laikas
Skiediklis ir įrankių
valymas
Sandėliavimas
Apribojimai
Rišančioji medžiaga
Pakuotės
Gamintojas

I klasė. Atsparumas šveitimui atitinka BS EN ISO 11998 standartus.
Tai aukščiausios kokybės, labai gerai dengiantys, sukuriantys itin
išvaizdžią, prabangią matinę dangą, 100% akrilinės dervos emulsiniai
dažai. Pasižymi ypatingu atsparumu dėmių susidarymui, dėvėjimuisi bei
trinčiai. Nudažytą paviršių galima dažnai plauti ir net gi šveisti, nebijant
pakenti dažų plėvelės grožiui bei matiškumui, kadangi šie dažai
nusiplauna itin lengvai ir paviršiuje nelieka blizgių dėmių. Timeless
Washable Rich Matt emulsiniai dažai yra 10 kartų atsparesni nei
tradiciniai matiniai, pusiau matiniai ar blizgantys dažai sienoms, todėl
dar vadinami ,,deimantiniais‘‘. Jais dažniausiai dažomos ypatingai
intensyviai dėvimos patalpos.
Matinis
14m2/1ltr
Briliantinio baltumo bei tonuojami pageidaujamomis spalvomis.
Teptukas, volelis, purkštuvas.
Orinis purškimas: minimalus slėgis 138 bar. (2000lb. in²).
Purkštuko dydis: 0.38mm - 0.46mm
Rekomenduojama temperatūra 20oC ir drėgnumas 50% RH:
Sausas priliesti - 30 min.
Galima perdažyti – po 4 val.
Pilnas subrendimas ir atsparumas - 3 sav.
Vandeniu. Esant reikalui, galima skiesti iki 20% su švariu vandeniu.
Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje
atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų
indų.
Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +10ºC temperatūroje!
Saugoti nuo užšalimo!
Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 100C ir santykinė oro
drėgmė didesnė nei 75%.
Vinilo/akrilo polimero emulsija.
2,5 L; 5 L; 10 L
Fleetwood Paints Ltd.Virginia, Co Cavan, Ireland

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi
praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes
negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei
medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant
produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.
Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com

