Fintex Talomaali
Suomiški medinių fasadų dažai
TECHNINĖ INFORMACIJA

Aprašymas

Blizgumo laipsnis
Išeiga
(vienam sluoksniui)
Spalva
Darbo įrankiai

Džiūvimo laikas

Skiediklis ir įrankių
valymas
Sandėliavimas
Apribojimai
Pakuotės
Gamintojas

Suomiški dažai linų aliejaus ir akrilo dervos pagrindu, skirti
medinių fasadų bei kitos lauko medienos dažymui. Skiedžiami
vandeniu. Pusiau matiniai, silpno kvapo. Dažai ilgaamžiai, sukurti
išskirtinai medinių fasadų dažymui ir atnaujinimui. Vieni
populiariausių Suomijos rinkoje. Tinka senos ir naujos, bei prieš
tai dažytos medienos padengimui. Gerai padengia paviršių.
Linų aliejau pagrindu. Sudėtyje yra priedų saugančių nuo pelėsių
ir medienos grybelio. Atsparūs UV spindulių bei atmosferos
poveikiui. Labai gerai plaunama, galima naudoti buitinius
valiklius. Tinka medienai kuri prieš tai buvo padengta
impregnuojančiomis priemonėmis.
Pusiau matinis.
Nauja obliuota mediena - 8 - 10 m²/ltr/1 sluoksniui.
Nauja pjautinė mediena - 4 - 6 m²/ltr/1 sluoksniui.
Anksčiau dažytas paviršius - 7 - 9 m²/ltr/1 sluoksniui.
Balta bei tonuojami pageidaujama spalva
Teptukas, volelis, purkštuvas.
Rekomenduojama temperatūra 20oC ir oro drėgnumas 65%.
Sausas priliesti: 1,5 val.
Galima perdažyti – po 4 val..
Visiškai sausas po 6 val.
Saugoti nuo tiesioginio kontakto su vandeniu ir kitais skysčiais: 23 dienos.
Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti 10% su vandeniu. Prieš
įrankių valymą nuo jų reikia maksimaliai pašalinti produkto
likučius. Įrankiai plaunami su vandeniu.
Sandėliuoti gamyklinėje pakuotėje, ne žemesnėje nei +5oС.
Saugoti nuo šalčio, vieną kartą užšalęs produktas tampa
netinkamas naudojimui!
Dažyti rekomenduojama +10 - +25ºC, kuomet atmosferos
drėgnumas neviršija 80%. Nerekomenduojama dažyti tiesioginėje
saulėkaitoje ar prieš pat iškrentant rasai.
0,9 L; 2,7 L; 9 L.
Fintex-Tetrakem Oy; Mäkirinteentie 13, 36220 Kangasala,
Finland.

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

