
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 

 

 

Silikoniniai dažai 

 
TECHNINĖ INFORMACIJA 

Aprašymas 

Tai  naujos kartos fasadiniai dažai, suderinantys savyje geriausias 

polimerinių ir silikatinių dažų savybes. Ant paviršiaus sudarydami 

plėvelę dažai ne tik apsaugo nuo vandens įgeriamumo, bet tuo 

pačiu labai gerai praleidžia vandens garus. Tonuojami 

neorganiniais pigmentais. Silikoniniai dažai naudojami senų ir 

naujų mineralinių paviršių dažymui. Dažymo technologija tokia 

kaip ir dažant polimeriniais dažais. Dažai apsaugo paviršius nuo 

žalingo rūgštinio lietaus poveikio, padidina atsparumą 

nešvarumams, neleidžia susidaryti pelėsiams. Tinka naudoti 

vidaus ir i  išorės darbams. 

Blizgumo laipsnis Matinis 

Išeiga 

(vienam sluoksniui) 
5-6m

2
/1ltr 

Spalva Balta bei tonuojami pageidaujomomis spalvomis. 

Darbo įrankiai Teptukas, volelis, purkštuvas. 

Džiūvimo laikas 

Dažų pirminio džiūvimo laikas- 2-3 val., normaliomis klimato 

sąlygomis (oro temperatūra +20C, santykininis oro drėgnumas - 

60). Dirbant vėsiu ir/arba drėgu oru, dažų džiūvimo laikas ilgėja. 

Palikite 1 sluoksnį džiūti 12-24 val. 

Skiedimas ir įrankių 

valymas 

Dažus 1 sluoksniui skiesti švariu vandeniu iki 10% . Dažai antram 

sluoksniui reikalui esant skiedžiami iki 5 %. Atvirus 

absorbuojančius paviršius, tokius kaip mūras, betonas, tinkas 

nugruntuokite su silikoniniu gruntu, praskiestu vandeniu santykiu 

iki 1:1. Gruntas neturi sudaryti blizgios plėvelės. 

Muilinu vandeniu. Po sudžiūvimo - mechaniškai. 

Sandėliavimas 
Nesunaudojus viso kiekio sandariai uždarykite pakuotę. 

Saugojimo temperatūra tarp +5 ir 25°C. Saugokite nuo aukštos 

temperatūros ir užšalimo. 

Apribojimai 
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip  +5C. 

Kai santykinis oro drėgnumas viršija 80 dažyti 

nerekomenduojama. 

Pakuotės 5 L; 10 L 

Gamintojas 
UAB „ALKESTA“  šiltinimo medžiagų gamybos ceche, Kaniūkų 

kaimas, Alytaus rajonas. 
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