
UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

CRYLICOTETM  FLAT FINISH ACRYLIC HOUSE PAINT
Matiniai akrilo silikatiniai išorės dažai

Džiūvimo laikas
Dervos
tipas

Blizgesys Išeiga
Patartinas dažymo

metodas
Skiediklis -
valiklis liesti Antras

sluoksnis
Pilnai subręsta

Akrilinė
derva su
silikatais

Matinis
iki 5 %.

iki 37m2

iš 1galono
(3,8 litro)

Beoris purškimas,
volelis,teptukas Vanduo

60
minučių 4 valandos 10 dienos

SAVYBĖS

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

DAŽYMAS

Tai aukščiausios kokybės matiniai 100% akriliniai dažai su silikatais. Jų sudėtyje yra
aukščiausios rūšies pigmentų,  suteikiančių ilgalaikę gerą išvaizdą ir atsparumą. Akrilas dažams
užtikrina ilgaamžiškumą, o silikatai – papildomą atsparumą oro poveikiui ir gerą vandens garų
pralaidumą. Gyvsidabrio neturintis nekenksmingas priešpelėsinis fungicidas neleidžia paviršiui
pelyti, be to apsaugo ne tik dažų plėvelę, o įsigeria ir į paviršių. Neblunka. Plaunami vandeniu.
Nėra nemalonaus kvapo. Lygiai pasidengia.

Išorės paviršiams: Tinka dažyti mūro ,tinko ,betono ir medienos paviršius. Paviršių galima gruntuoti
aliejiniu ar lateksiniu gruntu arba dažyti dviem šių dažų sluoksniais, tarp dažymų darant  4 val. pertrauką.
Norint paviršiui suteikti ilgam natūralią gražią spalvą, apsaugoti jį nuo lupimosi, skilinėjimo, naudokite
CRYLICOTETM. Šiuos dažus galima naudoti gruntuotiems medinėms konstrukcijoms, naujiems ir
anksčiau dažytiems patalpų viduje ir išorėje esantiems paviršiams. Nerekomenduojami grindims, baldams.

Pašalinkite senų dažų liekanas. Paviršių švariai nušveiskite dezinfekuojančiomis priemonėmis, po to
nuplaukite vandeniu. Ypač gerai nuvalykite karnizus, kampus ir druskų paveiktas vietas. Pašalinkite
purvą, tepalus, kreidą. Sudrėkę paviršiai prieš dažymą turi būti gerai išdžiovinti. Blizgius paviršius
pašveiskite švitriniu popieriumi. Naujus paviršius dažyti išdžiūvus gruntui. Pastaba. Kad neatsirastų
pelėsiai, patalpą gerai vėdinkite. Jei paviršius apipelijęs, jį reikia plauti tokiu tirpalu: 1 dalis baliklio ir 3
dalys vandens (kol paviršiaus spalva suvienodės), po to paviršių nuplauti vandeniu ir išdžiovinti. Kartais
galima naudoti  stipresnį tirpalą
Naujas mūras,tinkas.  Dažykite, praėjus 20 dienų po mūrijimo, kai  sumažės paviršiaus drėgnumas ir
šarmingumas.
Anksčiau dažyti paviršiai. Jei jie yra geros kokybės, gruntuoti nebūtina. Jei dalis paviršiaus sunykusi,
taikykite tas pačias priemones, kaip ir nedažytiems paviršiams ir po to, parinkę spalvą, gruntuokite. Tam,
kad paviršiai nesutrūkinėtų ir nesideformuotų, reikia gerai nugruntuoti pakraščius ir drėgmės veikiamas
vietas.
Nedažyta mediena, kietmedis. Gruntuokite MAXUM  Oil Starter ar Aqua Lock Primer. Raudonmedį,
kedrą po 48 valandų reikia nugruntuoti pakartotinai. Gamyklose gruntuotus paviršius rekomenduojama
pergruntuoti alkidiniu gruntu. Norint apsaugoti paviršių nuo sutrūkinėjimų ir deformacijos, labai svarbu
gerai  nugruntuoti pakraščius ir drėgmės veikiamas vietas.
Nedažytas tinkas, betoninės konstrukcijos, akytas paviršius, neglazūruotos plytos ir asbesto
cementas. Gruntuokite  mūrui  skirtu gruntu Aqua Lock Primer  arba denkite du šių dažų sluoksnius.
Nedažytas metalas (geležis, plienas).  Gruntuokite rūdis rišančiu gruntu.
Nedažyti galvanizuoti metalai. Nuvalykite paviršių acto tirpalu ir gruntuokite Aqua Lock Primer.
Pastaba. Nei šie, nei kiti dažai negali restauruoti senų, atsilupusių dažų.
Dažus prieš dažydami išmaišykite lygiais, apvaliais judesiais. Dažykite sintetiniu teptuku, 3/8”-
3/4” storio voleliu (lygiems paviršiams naudokite plonesnį) arba beoriu purkštuvu. Geriausias
rezultatas pasiekiamas, naudojant kokybiškus įrankius. Skiesti nerekomenduojama, tačiau
purškimui galite šiek tiek praskiesti vandeniu. Akytus paviršius stenkitės dažyti kuo greičiau.
Tai leis pasiekti geresnį efektą. Nedažykite, jei išoriėje esančio paviršiaus ar oro temperatūra
žemesnė nei +100 ,be to išorės paviršių reikia nugruntuoti atitinkomu gruntu.Nedažykite
tiesiogiai ant kreiduotų ar apgedusių paviršių.Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite
respiratorių ar nutraukite darbą. Saugokite akis ir odą. Baigę dažyti gerai nusiplaukite rankas.
Dažams patekus į akis, jas gausiai plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją.Dėmesio.
Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų.

PRODUKTO SUDĖTYJE NĖRA GYVSIDABRIO  IR  ŠVINO
Gamintojas -  CORONADO Paint Co. Elk Grove Village ,IL , JAV

Oficialus atstovas -  UAB ”Tikrasis dažas” , Savanorių pr. 22,Vilnius  tel. 268 59 34, tel/fax 268 59 33
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