
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 

 

 

Teamac Floor Paint 

Pramoniniai grindų dažai tirpiklio pagrindu 
 

TECHNINĖ INFORMACIJA 

Aprašymas 

Teamac Floor Paint yra vieno komponento tirpiklio pagrindų 

elastingi grindų dažai skirti lauko ir vidaus darbams. Šiais dažais 

padengtas grindų paviršius tampa atsparus atmosferos poveikiui, 

dėvėjimu ir trinčiai. Teamac Floor Paint dažais galima dengti 

medžio, metalo, betono bei stiklo audiniu armuotų plastikų 

paviršius. Dažai skirti lauko ir vidaus darbams, tinkami įvairiems 

paviršiams, tokiems kaip: betoninės grindys garaže ar sandėlyje, 

mediniai, metaliniai ar betoniniai laiptai, medinės grindys ir pan. 

Dažai atsparūs dideliam pėsčiųjų eismui ir nedideliam automobilių 

eismui (sandėliuose, garažuose ir pan.). Teamac Floor Paint grindų 

dažai atsparūs purvui, tepalui, automobiliniam kurui bei kai 

kuriems tirpikliams. 

Nerekomenduotina asfalto, bituminių paviršių bei termoplastikinių 

grindų plytelių dažymui.  

Blizgumo laipsnis Pusiau matinis 

Išeiga 

(vienam sluoksniui) 
9-11m

2
/1ltr 

Spalva Balta, pilka 

Darbo įrankiai Teptukas, volelis 

Džiūvimo laikas 

Rekomenduojama temperatūra 20
o
C  ir drėgnumas 65% RH.  

Sausas priliesti: 4 val. 

Galima perdažyti – po 16-24 val. 

Pilnas subrendimas ir atsparumas – po 4-5 parų.  

Saugoti nuo tiesioginio kontakto su vandeniu ir kitais skysčiais: 2-

3 dienos. 

Skiediklis ir įrankių 

valymas 
Vaitspiritas (esant reikalui dažus skiesti ne daugiau 10% tūrio). 

Sandėliavimas 
Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje 

patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar 

maistui skirtų indų. Saugoti nuo užšalimo! 

Apribojimai 
Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 7

0
C ir santykinė 

oro drėgmė didesnė nei 80%. 

Pakuotės 5 L 

Gamintojas Teal & Mackrill Ltd, Lockwood Street, Hull, HU2 0HN, England 
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