
STERACRYL  ANTIBACTERICAL SCRUBBABLE MATT 

„STERACRYL“ ANTIBAKTERINIAI MATINIAI DAŽAI 

STERACRYL ANTI BACTERICAL SCRUBBABLE MATT labai gero dengiamumo matiniai 

akriliniai dažai vidinėms sienoms ir luboms. Tinka dažomiems ir stiklo audinio tapetams dažyti. Tvirti, 

atsparūs nusidėvėjimui, puikiai dengia, ilgai neblunka. Savo sudėtyje dažai turi antibakterinių medžiagų, 

kurios neleidžia ant dažų paviršiaus daugintis MRSA, Salmonella, E.Coli ir kitoms bakterijoms. Dažams 

yra atlikti antibakteriniai testai pagal „Steritouch(R)“ technologiją. Nudažytų šiais dažais paviršių 

plovimas atitinka ISO 11998 keliamus reikalavimus (1 klasė). 

Dažyti 2 kartus, antras sluoksnis dažomas neskiestais dažais. 

Džiūvimo laikas 2 val. Po 4 val. galima dažyti antrą kartą. 

Skiedimas - dažant sienas pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti iki 15% vandeniu. Dažant antrą 

sluoksnį – dažų neskieskite. 

Dengimo būdas: dažyti galima voleliu, teptuku arba purškiant . 

Dengiamumas - vienu litru nudažysite iki 14 m
2
 lygaus neporėto paviršiaus 

Tirpiklis – vanduo 

Spalva – balta ir tonuojama pastelinėmis spalvomis. 

Pakuotė – 5 ltr. 

Vienas didžiausių Anglijos dažų gamintojų CROWN, atlikę ilgalaikius bandymus su nepriklausoma 

mokslinių tyrimų laboratorija SteriTouch, sukūrė naujus „Steracryl Antibacterial“ dažus vidaus darbams. 

Tyrimais buvo įrodyta, kad nudažius sienas, lubas, medieną  „Steracryl Antibacterial“ dažais, ant nudažytų 

paviršių nesidaugina ir neplinta MRSA, Salmonella, E.Coli ir kitos bakterijos. 

„Steracryl Antibacterial“ dažai, turintys specialius SteriTouch antimikrobiologinius priedus, neleidžia 

daugintis mikroorganizmams tol, kol tarnauja patys dažai. 

Pateikiame tyrimų pavyzdį, atliktą su MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) bakterijomis. 

Nepriklsausomos laboratorijos bandymas(Nr. JIS Z 2801:2000). 

Bandant buvo lyginami „Crown Trade Steracryl Antibacterial Scrubbable Matt“ dažai su paprastais 

emulsiniais sienų dažais. 
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Standartiniai dažai 110000 100000 0% 140000 0% 

Crown Trade Steracryl 

Antibacterial Scrubbable 

Matt 

110000 77000 30% <10 99,99% 

  Kaip matome iš gautų rezultatų „Steracryl Antibacterial“ dažai  sunaikino 99,99% bakterijų. 

 

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 
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