
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 

 

 

PLASTOR LASURE PRIMO-T GEL 12 Ans 

Iki 12 metų apsauginė lauko medienos dažyvė 

 
TECHNINĖ INFORMACIJA 

Aprašymas 

Pusiau skaidri ypač tvirta medienos apsaugos danga, pagaminta 

naujos kartos alkidinės dervos, solvento pagrindu. Sudėtyje 

esantys UV stabilizatoriai apsaugo medienos paviršių nuo 

senėjimo net esant ekstremalioms oro sąlygoms. Produktas gali 

būti naudojamas renovacijai, nes pasižymi geru sukibimu su 

buvusiomis dangomis. Ypač apsaugo dažomo paviršiaus kraštus, 

kuriuose pastoviai laikosi vanduo, yra didžiausias  neigiamas 

drėgmės poveikis. Produkto “želė” konsistencija leidžia lengviau 

padengti paviršių išvengiant nutekėjimų. 

Blizgumo laipsnis Blizgus 

Išeiga 

(vienam sluoksniui) 
13m

2
/1ltr 

Spalva Plati spalvų gama. 

Darbo įrankiai Teptukas, purkštuvas. 

Džiūvimo laikas 
Rekomenduojama temperatūra 20

o
C ir oro drėgnumas 65% RH:  

12 val. Esant žemesnei temperatūrai ir didesnei oro drėgmei 

džiūvimo laikas ilgėja. Nutepti paviršių dviem sluoksniais. 

Skiediklis ir įrankių 

valymas 

Paruoštas naudojimui - skiesti nereikia! Prieš įrankių valymą nuo 

jų reikia maksimaliai pašalinti produkto likučius. Įrankiai 

plaunami su vaitspiritu. 

Sandėliavimas 

Kiekvieną kartą atidarius pakuotę, darbo metu, butinai nuvalykite 

dangtelį. Produktą laikyti tik originalioje, sandariai uždarytoje 

pakuotėje. Dažyvės pakuotę laikyti atokiai nuo ugnies šaltinių, 

vengti tiesioginių saulės spindulių, bei saugoti nuo šalčio. 

Apribojimai 

Dengiant produktu aplikos pastovi temperatūra tūri būti tarp 

+12
o
C - +25

o
C, bei nebūti kritulių. Negalima dengti medienos kai 

drėgnumas yra didesnis negu 18%.  

Geriausia medieną dažyti pirmoje dienos pusėje, iki pietų, 

išvengiant vakarinės rasos. 

Pakuotės 1 L; 5 L; 10 L 

Gamintojas 
France, V33 Groupe, Siège Social et Usines, BP 1, 39210 

Domblans. 
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