COO-VAR Hammercote
Smooth/Hammered Enamel
Greito džiūvimo antikoroziniai dažai metalui

TECHNINĖ INFORMACIJA
Aprašymas
Blizgumo laipsnis
Išeiga
(vienam sluoksniui)
Darbo įrankiai
Džiūvimo laikas
Skiediklis ir įrankių
valymas
Sandėliavimas

Apribojimai
Pakuotės
Gamintojas

Universalūs, tvirti bei ilgaamžiai antikoroziniai dažai, skirti metalinių paviršių
dažymui patalpų viduje ir išorėje, be būtinybės prieš tai juos gruntuoti
antikoroziniais gruntais. Dažai skirti juodųjų ir spalvotųjų metalų paviršių
dažymui, ir yra atsparūs atmosferos poveikiui, vandeniui bei daugeliui cheminių
medžiagų. Dažai greitai džiūsta ir yra atsparūs karščiui.
Pusiau matinis, blizgantis
10-12m2/1ltr
Teptukas, volelis, purškimas (skiesti su skiedikliu 646 10% dažų tūrio).
Sausas priliesti – 30 min.
Eksploatuoti galima – po 6 val.
Pilnas dangos subrendimas ir atsparumas – po 1 savaitės.
Skiediklis 646. Prieš įrankių valymą nuo jų reikia pašalinti dažų likučius.
Įrankiai plaunami su specialiu skiedikliu 646.
Laikyti uždaroje originalioje pakuotėje esant temperatūrai nuo 5°C ir 25°C.
DEGUS – laikyti atokiai nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos. Laikyti
pakuotes sandariai uždarytas. Laikyti vertikalioje padėtyje. Laikyti atskirai nuo:
oksiduojančių medžiagų, šarmų ir rūgščių.
Paviršius prieš dažymą turi būti švarus ir sausas, birios rūdys bei netvirtos ir
atšokusios nekokybiškos dangos turi būti pilnai pašalintos. Nerekomenduojama
perdažyti ar uždažyti su kitos rūšies dažais. Pirmasis sluoksnis dengiamas
plonai ir greitai, praėjus 2-4 min. po pirmo sluoksnio padengimo, dengiamas
pagrindinis sluoksnis. Jai reikia, sekantys sluoksniai dengiami iškarto po
pirmojo sluoksnio išdžiūvimo (apie 15 min), bet ne vėliau kaip po 4 val.
1 L; 2,5 L; 5 L.
Coo-Var, Lockwood street, Hull HU2 0HN, Didžioji Britanija

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

