
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 

 

 

Cuprinol Trade Quick Drying Cladding 

Aukštos kokybės dažai lauko medienai 

 
TECHNINĖ INFORMACIJA 

Aprašymas 

Aukštos kokybės dengiantys dažai, skirti medienos apdailai ir apsaugai 

lauko sąlygomis. Šie dažai skirti dažyti mediniams fasadams, sodo 

konstrukcijoms, tvoroms bei lauko pavėsinėms. Jie tinka obliuotai ir 

grubaus pjovimo medienai. Pasižymi puikiu dengimu ir yra labai 

elastingi bei ilgaamžiai. 

Blizgumo laipsnis Pusiau matinis. 

Išeiga 

(vienam sluoksniui) 
Iki 12m

2
/1ltr 

Spalva Ruda (RAL 8017). 

Darbo įrankiai 
Teptukas, orinis puršktuvas. Purškimo slėgis dažniausiai nustatomas 

minimalus (133bar.), purkštuvo angos diametras 0,38mm, purkštuvo 

pasukimo kampas - 65°. 

Džiūvimo laikas 

Rekomenduojama temperatūra 20
o
C  ir  drėgnumas 65% RH: 1-2 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 

Paruoštas naudojimui - skiesti nereikia! Prieš įrankių valymą nuo jų 

reikia maksimaliai pašalinti produkto likučius. Įrankiai plaunami su 

vandeniu. 

Sandėliavimas 

Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje 

atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų 

indų. 

Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +5ºC temperatūroje ! 

Apribojimai 

Negalima dengti lyjant lietui, esant dideliam atmosferos drėgnumui ar 

esant žemesnei nei +5°C temperatūrai. Lietus ir žema temperatūra pilnai 

neišdžiūvusiai dangai gali turėti neigiamą poveikį. 

Medinis paviršius prieš dengimą apsaugine priemone turi būti visiškai 

sausas. 

Pakuotės 10 L 

Dažų sudėtis 
Titano oksidas, Geležies oksidai ir organiniai pigmentai, vinilo-acetato 

polimeras. 

Gamintojas 
ICI Paints AkzoNobel, Wexham Road, Slough, Berkshire, SL2 5DS, 

U.K. 
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