Gruntas-Emalė LIID ZPH
Greitai džiūstantis antikorozinis
gruntas-emalė LIID ZPH
TECHNINĖ INFORMACIJA
Aprašymas

Blizgumo laipsnis
Išeiga
(vienam sluoksniui)
Spalva
Darbo įrankiai

Džiūvimo laikas

Skiediklis ir įrankių
valymas
Sandėliavimas
Apribojimai
Pakuotės
Gamintojas

Allkidinis gruntas-emalė skirtas profesionaliam naudojimui,
dažymo cechuose įmonių, kurios gamina ar remontuoja
mechanizmus, mašinas, tame tarpe ir žemės ūkio paskirties,
komercinį bei geležinkelio transportą, įvairios paskirties
metalinius gaminius ir konstrukcijas, plienines konstrukcijas
viduje ir lauke. Tinkamas juodajam metalui ir plienui.
Matinis
Iki 10m2/1ltr

RAL 9003, RAL 9005, RAL 5010, RAL 3002, RAL 7038, RAL
1033, raudonai ruda.
Teptukas, volelis, orinis ir beoris purškimas. Dažant pneumo
purkštuvu – antgalis 1,3-1,8mm; slėgis 3-5 BAR. Dažant beoriu
purkštuvu – antgalis 0,11-0,33mm; slėgis 150-200 BAR.
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas 10-30 minučių, priklausomai nuo
aplinkos drėgmės, temperatūros ir naudojimo dažymo būdo.
Sekantis grunto sluoksnis užnešamas ne ankščiau kaip po 10
minučių (šlapiu ant šlapio). Kompleksinis dangos džiūvimo laikas
yra 1-1,5 valandos, priklausomai nuo aplinkos drėgmės,
temperatūros ir pasirinkto dažymo būdo. Rekomenduojamas
bendras išdžiūvusios dangos storis 40±60µm.
Solventas. Prieš įrankių valymą nuo jų reikia pašalinti dažų
likučius. Įrankiai plaunami su solventu.
Produktas laikomas sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje.
Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų.
Nesandėliuokite produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje.
Paviršius prieš dažymą turi būti švarus ir sausas, rūdys bei netvirtos ir
nekokybiškos dangos turi būti pilnai pašalintos.
Dažomo paviršiaus ir aplinkos temperatūra nuo +5 0C iki + 35 0C,
santykinis oro drėgnumas iki 85 %.
1 L; 5 L; 20 L.

UAB “Pramoniniai dažai”
Radviliškio r. , Lietuva

Radviliškis,

Batkūnų

kaimas,

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

