
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 

 

 

Dažai Ariva VD-BL 

Plaunami pusiau blizgūs dažai sienoms 
 

TECHNINĖ INFORMACIJA 

Atsparumas trinčiai 

I klasė. Nudažytą paviršių lengva plauti. Dažai tinkami intensyviai 

eksploatuojamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų  (mokyklų, 

darželių, ligoninių, laiptinių ir t.t )dažymui . Dažų danga yra 

atspari statiniam dezinfekcinių medžiagų  (sodos 5% tirpalo, chlor-

clean 2% tirpalo, chloramino B 1% tirpalo, TAB 2 0.5% tirpalo, 

HAS-TABS 1% tirpalo, Microbac forte 0.25% tirpalo, Perform 1% 

tirpalo) poveikiui (LST ISO 2812-1:2003). 

Aprašymas 

Padengia paviršių vienodu, greitai džiūstančiu, pusiau blizgiu, 

atspariu šlapiam trynimui sluoksniu. Dažai skirti tinko, plytų 

mūro, betono, gipso kartono, tapetuotų, anksčiau dažytų ir kitokių 

mineralinių paviršių dažymui. 

Blizgumo laipsnis Pusiau blizgus 

Išeiga 

(vienam sluoksniui) 
12-14m

2
/1ltr 

Spalva Balta bei tonuojami pageidaujamomis spalvomis. 

Darbo įrankiai 
Teptukas, volelis, purkštuvas. 

Orinis purškimas: minimalus slėgis 138 bar. (2000lb. in²). 

Purkštuko dydis: 0.38mm - 0.46mm  

Džiūvimo laikas 

Rekomenduojama temperatūra 20±3
o
C: 1 val. 

Galima perdažyti dažams išdžiūvus, bet ne anksčiau kaip po 1,5-2 

val. 

Pilnas subrendimas ir atsparumas - 3 sav. 

Skiediklis ir įrankių 

valymas 

Dažus galima skiesti vandeniu. Dažant pirmą kartą iki 10% tūrio, 

antrą kartą iki 5 % tūrio. 

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! 

Saugoti nuo užšalimo! 

Apribojimai 
Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 5

0
C ir santykinė 

oro drėgmė didesnė nei 75%. 

Pakuotės 1 L; 3 L; 5 L; 10 L. 

Gamintojas UAB „ARIVĖJA“, J. Janonio g. 13, Panevėžys. 
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