TEAMAC MARINE GLOSS PAINT
Jūrinės paskirties universalūs dažai
TECHNINĖ INFORMACIJA
Aprašymas
Blizgumo laipsnis
Išeiga
(vienam sluoksniui)
Spalva
Darbo įrankiai
Džiūvimo laikas
Skiediklis ir įrankių
valymas
Sandėliavimas

Apribojimai

Pakuotės
Gamintojas

Alkidinės dervos pagrindo jūriniai dažai metalui, medžiui, stiklo
audiniui bei plastiko dažymui. Dažai pasižymi itin gera adhezija su
dažomu paviršiumi, atsparūs vandens bei atmosferos poveikiui.
Dažai padengia paviršių atsparia dėvėjimuisi, blizgia danga.
Blizgantis
12m2/1ltr
Balta, raudonai ruda, ruda, geltona bei tonuojama pagal NCS,
RAL ir kt. spalvų paletes.
Teptukas, volelis, purškimas (skiesti su skiedikliu vaitspiritu 10%
dažų tūrio).
Sausas priliesti – 4 val.
Perdažyti galima – po 12 val.
Pilnas dangos subrendimas ir atsparumas – po 1 savaitės.
Vaitspiritas. Prieš įrankių valymą nuo jų reikia pašalinti dažų
likučius. Įrankiai plaunami su vaitspiritu.
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.
Paviršius prieš dažymą turi būti švarus ir sausas, rūdys bei
netvirtos ir nekokybiškos dangos turi būti pilnai pašalintos.
Blizgūs metaliniai paviršiai prieš dažymą turi būti sušveisti su
rupiu šveitimo popieriumi. Stipriai rudžių paveiktą paviršių reikia
nušveisti metaliniu šepečiu dvejomis kryptimis, bei apdoroti
rudžių modifikatoriumi ir metalui skirtais gruntiniais dažais.
Skiedikliu arba specialiai tam skirtomis priemonėmis nuvalykite
purvą ir dulkes bei riebalus. Mediena prieš dažymą
rekomenduotina impregnuoti antiseptikais.
1 L; 2,5 L; 5L.
Teal & Mackrill Ltd, Lockwood Street, Hull, HU2 0HN, England

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

