
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 

 

 

Steelguard 562 

Plieno apsauga nuo ugnies  
 

TECHNINĖ INFORMACIJA 

Aprašymas 

- Užtikrina apsaugą nuo ugnies iki 60 min.; 

- 60 min. apsaugo H sijas su angomis; 

- greitas džiūvimas užtikrina trumpesnį darbo laiką; 

- naudojama statybos objektuose ir metalo konstrukcijų gamybos 

cechuose; 

- vieno sauso sluoksnio storis iki 1000 μm - tinka C1 ir C4 vidaus 

aplinkos sąlygoms (ISO 12944); sausomis vidaus aplinkos sąlygoms 

(C1) viršutinis sluoksnis nebūtinas; 

- atspari iki 12 mėnesių be viršutinio sluoksnio padengimo, jeigu yra 

padengta duomenų lape 1222 nurodytu sluoksniu, nėra veikiama 

tekančiu ar susikaupusiu vandeniu, nėra didelio drėgnumo ir apkrovų 

- atlikti bandymai pagal nacionalinių ir tarptautinių standartų, tokių kaip 

BS 476, ENV13381-4, reikalavimais ir sertifikuota pagal taikomus 

nacionalinius reikalavimus. 

Blizgumo laipsnis Matinis 

Išeiga 

(vienam sluoksniui) 
1,07 kv.m. /1 ltr - 700 μm sluoksniui. 

Spalva Balta bei tonuojami pastelinėmis spalvomis 

Darbo įrankiai 
Teptukas (mažų plotų dengimui, beoris purškimas (skiesti su skiedikliu 

5% dažų tūrio). Dažant beoriu purkštuvu – angalis 0,019”-0,025”, slėgis 

– 2800 psi. 

Džiūvimo laikas 

Rekomenduojama dažymo temperatūra: nuo +5 °C iki +40 °C  

Sausas priliesti – 20 min. (esant +20 °C aplinkos temperatūrai). 

Perdažymas: 4 valandos - naudojant vieną produktą, mažiausiai: 24 

valandos - naudojant su tinkamu viršutinio sluoksnio padengimu. 

Skiediklis ir įrankių 

valymas 
Skiediklis. Prieš įrankių valymą nuo jų reikia pašalinti dažų likučius. 

Įrankiai plaunami su skiedikliu. 

Sandėliavimas 

Laikyti uždaroje originalioje pakuotėje esant temperatūrai nuo 5°C iki 

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. 

Apribojimai 

 Paviršiaus temperatūra medžiagos dengimo ir džiūvimo metu turi būti 

mažiausiai 3 °C aukštesnė už rasos tašką. Negalima naudoti esant 

žemesnei nei 5 °C ir aukštesnei nei 40 °C temperatūrai. Santykinė oro 

drėgmė darbo metu turi būti mažesnė nei 85%. 

Pakuotės 20 L. 

Gamintojas PPG Coatings Poland Sp. z o. o.  
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