
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 

 

 

COO-VAR Acrylic Floor Paint 

Greitai džiūstantys akriliniai grindų dažai 

 
TECHNINĖ INFORMACIJA 

Aprašymas 

Vieno komponento akriliniai grindų dažai skirti lauko ir vidaus 

darbams. Šiais dažais padengtas paviršius tampa atsparus 

atmosferos poveikiui, dėvėjimu ir trinčiai. COO-VAR Acrylic 

Floor Paint dažai yra bekvapiai ir greitai džiūstantys. Dažai laikui 

bėgant negelsta, taip pat šie dažai gali būti pigmentuojami. 

Tinkami įvairiems paviršiams, tokiems kaip:  betono grindys 

garaže ar sandėlyje, laiptai, medinės grindys, betoniniai laiptai ir 

t.t. 

Blizgumo laipsnis Pusiau matinis 

Išeiga 

(vienam sluoksniui) 
11m

2
/1ltr 

Spalva Balta 

Darbo įrankiai 
Dažymui patartina naudoti sintetinės arba pusiau sintetinės 

medžiagos aplikatorių  (teptuką ar volelį). 

Džiūvimo laikas 

Rekomenduojama temperatūra 20
o
C  ir  drėgnumas 65% RH: 

Sausas priliesti: 1,5 val. 

Galima perdažyti – po 4 val. 

Visiškai sausas po 6 val. 

Saugoti nuo tiesioginio kontakto su vandeniu ir kitais skysčiais: 2-

3 dienos. 

Skiediklis ir įrankių 

valymas 

Vanduo. Įrankius plauti su vandeniu ir muilu iškart po darbo. Prieš 

plaunant įrankiai maksimaliai nuvalomi nuo dažų likučių. 

Sandėliavimas 

Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje 

patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar 

maistui skirtų indų. 

Saugoti nuo užšalimo! 

Apribojimai 

Negalima dažyti kai oro temperatūra  žemesnė nei 10
o
C ir 

santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%. Nenaudokite COO-VAR 

Acrylic Floor Paint dažų plastikinių paviršių padengimui. 

Netinkama ventiliacija, per didelis atmosferos drėgnumas, per 

žema temperatūra gali turėti tiesioginį poveikį dangos džiūvimui. 

Pakuotės 5 L 

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

 

mailto:dazmeta@gmail.com

