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VOGUE®
 

 

MATT 
 

 

GAMINIO INFORMACIJA 
 

 

Fleetwood Vogue® Matt  yra aukščiausios kokybės,   beveik 
bekvapiai, emulsiniai dažai vidaus sienoms ir luboms. 
Matiniai (2) dažai  pasižymi padidintu atsparumu dėmių 
susidarymui bei trinčiai. Dėl dažų plėvelės matiškumo, 
nudažytas paviršius minimaliai atspindi šviesą, o tai padeda 
paslėpti trūkumus ir suteikia spalvoms  sodrumo bei gylio. 

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 
 

 

 
 100 % akriliniai dažai 
 Puikus dengiamumas 

 Geros dėmių pašalinimo savybės 

PAKUOČIŲ DYDŽIAI 
 

 

 

 
 

SPALVINIMAS 
 

 

Galima naudoti baltus arba spalvinti norimomis spalvomis  
pagal Fleetwood ir kitų gamintojų  interjero spalvynus 
(atspalvis gali šiek tiek skirtis nuo pasirinkto). Spalvinti 
gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami. 

LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI 
 

 

LOJ max: 7 g/l 
Conforms to EU 2010 Directive (Cat A/a) 30g/l 

SUDĖTIS (NOMINALI) 
 

 

Pigmentai: Lightfast Pigments 
Rišiklis: Modifikuota Akrilo Polimero Emulsija. 
Skiediklis: Vanduo 

 

KIETOSIOS DALELĖS 
 

 

Kietųjų dalelių kiekis pagal tūrį:  39.0% ( +/- 2%) 
Kietųjų dalelių kiekis pagal svorį: 59.0%  (+/- 3%) 
Tankis                      1.5 g/l (+/- 0.40) 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
 

 

Paviršius prieš dažymą privalo būti švarus ir sausas. 
Pašalinti visas atšokusias ar nekokybiškas ankstesnes 
dangas. Esant būtinybei, nuvalyti paviršių nuo nešvarumų ar 
dulkių. Nuplauti švariu vandeniu ir leisti paviršiui išdžiūti. 
Prieš dažant šviežius, birius, ar naujai glaistytus paviršius, 
juos reikia nugruntuoti specialiai tam skitais sutvirtinančiais 
gruntais ar gruntiniais dažais. Venkite dulkių įkvėpimo. 
Sauso šlifavimo metu, naudokite specialias veido apsaugas. 
Prieš uždažant tapetus ar senas dažų dangas, kad neišlystu 
senesnės dangos spalviniai pigmentai ar dėmės, naudokite 
specialų dėmes dengiantį gruntą.  

DARBO ĮRANKIAI 
 

 

Dažykite  aukštos kokybės teptuku,voleliu, dažymo 
padeliu arpurškimo įrankiu. Rekomenduojma 
dažyti 2 sluoksniais. 

 
PADENGIMO PLOTAS 1 SLUOKSNIUI 

 
 

 

 10-12 m2/l – anksčiau dažytiems, lygiems 
paviršiams; 7-9 m2/l – gipso-kartono plokštėms 
ir užglaistytiems šiurkštiems paviršiams; 3-5 m2/l 
– tinkui. 

 
SKIEDIMAS 

 
 

Vandeniu. Esant reikalui  skiesti iki 10% dažų pagal tūrį. 

 
PURŠKIMO REKOMENDACIJOS 

 
 

Beoris purškimas: minimalus slėgis 140 bar. (2000lb. in²). 
Purkštuko dydis: 0.38mm - 0.46 mm, purškimo antgalio 
kampas 65 °. Filtro tinklelis 60 

 

DŽIŪVIMO LAIKAS (1 SLUOKSNIO) 
 

 

Nelimpa liečiant: 1-2 hours 
Galima perdažyti: 3-4 hours 

 
 
 

Tai priklauso nuo temperatūros ir santykinio drėgnumo. 
Tamsesnės spalvos gali džiūti ilgiau. 

 
ĮRANKIŲ PRIEŽIŪRA 

 

 

Prieš plaunant, nuo įrankių reikia nuvalyti 
dažų likučius. Įrankiai plaunami su muilu ir 
šiltu vandeniu  

 

DAŽYMO SĄLYGOS 
 

 

Paviršius turi buti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 
°C iki +28 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 
75%. Dažydami venkite skersvėjų. 

 ATSARGUMO PRIEMONĖS 
 

 

Saugoti nuo vaikų. Dažymo ir džiūvimo metu užtikrinkite gerą 
ventiliaciją. Jei produktas pateko į akis, nedelsdami 
nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Norėdami pašalinti 
likučius nuo odos, naudokite muilą ir vandenį arba tinkamą 
odos valiklį. Negalima vartoti iš vidaus. Sudėtyje nėra 
pridėtinio švino. 

 
ANKSČIAU DAŽYTI PAVIRŠIAI 

 
 

Nuvalykite senų dažų likučius. Blizgius paviršius pašlifuokite 
iki matiškumo ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Silpnus ar 
dulkėtus paviršius nugruntuokite alkidiniu gruntu. Plyšius ir 
nelygumus užglaistykite tinkamu glaistu ,pašlifuokite ir 
nuvalykite dulkes. Užglaistytą paviršių nugruntuokite 
vandeniniais gruntiniais dažais. 

 
KONTAKTAI  

Tinklapis:             www.dazmeta.lt 

         Paštas:              dazmeta@gmail.com 

Telefonas :       +370 650 25132 

Adresas:               Svajonės g. 33, Klaipėda, LT-94101 
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2h 

  

 
 

10 L 
L 

http://www.dazmeta.lt/

