Silikatiniai (silikonu modofikuoti) fasadiniai
dažai
TECHNINĖ INFORMACIJA

Aprašymas

Blizgumo laipsnis
Išeiga
(vienam sluoksniui)
Spalva
Darbo įrankiai
Džiūvimo laikas

Skiedimas ir įrankių
valymas

Sandėliavimas
Apribojimai
Pakuotės
Gamintojas

Labai geros kokybės matiniai fasadiniai dažai, neturintys savo
sudėtyje sunkiųjų metalų. Pagaminti iš aukštos klasės silikato ir
polimero. Dažuose yra silikono priedas, kuris sumažina dažų
vandens įgeriamumą. Dažai ant fasado nesudaro plėvelės.
Silikatiniai dažai yra labai efektyvūs dengiant mineralinius
paviršius - plytas, betoną, asbestcementį, tinką ir paviršius,
dažytus kalkiniais dažais. Dažai apsaugo esamus paviršius nuo
žalingo rūgštinio lietaus poveikio, išlaiko ir sustiprina jų tekstūrą
ir padidina atsparumą nešvarumams. Tinka naudoti išorės ir vidaus
darbams.
Matinis
4-8m2/1ltr
Balta bei tonuojami pageidaujamomis spalvomis.
Teptukas, volelis.
Dažų pirmasis sluoksnis paliekamas džiūti - 4-6 val., normaliomis
klimato sąlygomis (oro temperatūra +20C, santykinis oro
drėgnumas 50). Dirbant vėsiu ir/arba drėgnu oru, dažų džiūvimo
laikas ilgėja.
Dažus 1 sluoksniui galima atskiesti švariu vandeniu (5%). Dažai 2
sluoksniui neskiedžiami. Atvirus absorbuojančius paviršius, tokius
kaip mūras, betonas, tankios sudėties blokai ir kalkiniais dažais
nudažytus paviršius nugruntuokite su silikatiniu gruntu. Įrankiai
po darbo plaunami muilinu vandeniu. Po sudžiūvimo mechaniškai.
Nesunaudojus viso kiekio sandariai uždarykite pakuotę.
Saugojimo temperatūra tarp +5 ir 25°C. Saugokite nuo aukštos
temperatūros ir užšalimo.
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5C.
Norint išvengti išėsdinimo, stiklo ir metalo paviršius reikia
uždengti arba apdoroti antikorozinėmis priemonėmis.
5 L; 10 L
UAB „ALKESTA“ šiltinimo medžiagų gamybos ceche, Kaniūkų
kaimas, Alytaus rajonas.

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

