
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 

 

 

Teamac Tropical Killa Antifouling 

Dažai laivų dugnui, antifulingas 

 
TECHNINĖ INFORMACIJA 

Aprašymas 

Modifikuoto kaučiuko pagrindu kietasis antifulingas, sudėtyje 

turintis vario junginių. Skirtas vandenyje esančių paviršių dažymui 

ir apsaugai nuo apaugimo. Antifulingas tinka stiklo pluošto, plieno 

ir mediniams paviršiams. Tinka turintiems salytį su gėlu bei sūriu 

vandeniu. Nuleidimo į vandenį laikas - 2 savaitės. Laivams, kurių 

greitis iki 30 mazgų. 

Blizgumo laipsnis Pusiau matinis 

Išeiga 

(vienam sluoksniui) 

11m
2
/1ltr (tikslios sąnaudos priklauso nuo dažomo paviršiaus 

struktūros ir dažymo būdo). 

Spalva Raudona, mėlyna, juoda. 

Darbo įrankiai 
Teptukas, volelis, beoris purškimas (skiesti su skiedikliu 646 5% 

dažų tūrio). Dažant beoriu purkštuvu – antgalis 0,021”-0,027”, 

slėgis – 3600 psi 

Džiūvimo laikas 
Rekomenduojama oro temperatūra 20 °C, oro drėgnumas ≤80 %. 

Sausas priliesti – 2 val. 

Perdažyti galima – po 16 val. 

Skiediklis ir įrankių 

valymas 

Skiediklis 646. Prieš įrankių valymą nuo jų reikia pašalinti dažų 

likučius. Įrankiai plaunami su skiedikliu 646. 

Sandėliavimas 

Laikyti uždaroje originalioje pakuotėje esant temperatūrai nuo 5°C 

ir 25°C. DEGUS – laikyti atokiai nuo karščio, kibirkščių ir atviros 

liepsnos. Laikyti pakuotes sandariai uždarytas. Laikyti vertikalioje 

padėtyje. Laikyti atskirai nuo: oksiduojančių medžiagų, šarmų ir 

rūgščių. 

Apribojimai 

Paviršius dažymo metu turi būti visiškai švarus ir sausas, senos ir 

nekokybiškos dangos turi būti pilnai pašalintos iki švaraus 

paviršiaus, pažeisti paviršiai nuglaistyti bei tinkamai nugruntuoti. 

Nedažytas plienas prieš dažymą turi būti nuriebintas ir padengtas 

METACLOR gruntu. Anksčiau dažyti paviršiai prieš dažymą turi 

būti gerai sušveisti užtikrinant geresnę adheziją. 

Pakuotės 1 L; 2,5 L; 5L. 

Gamintojas Teal & Mackrill Ltd, Lockwood Street, Hull, HU2 0HN, England 
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