
UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

MAXTECH ALKYD GLOSS POLYURETHANE ENAMEL IM1940

ALKIDINIS BLIZGUS ANTIKOROZINIS POLIURETANINIS EMALIS

Džiūvimo laikas
Dervos
tipas

Blizgesys Išeiga
Patartinas dažymo

metodas
Valiklis -
tirpiklis liesti Antras

sluoksnis
Pilnai subręsta

Uretanu
modifikuo-
tas alkidas

Blizgus
iki 80 %.

iki 40m2

iš
1galono
(3,8 litrų)

Beoris arba įprastas
purškimai, volelis,
teptukas

Min.spiritas Po 4
valandų

Po 12
valandų

7-10 dienos

SAVYBĖS

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

DAŽYMAS

Nauja pramoninė alkidinė danga, sustiprinta poliuretanu, puikiai prikimbanti. Apsaugo
metalą nuo rūdijimo ir subraižymo, o medį, sienines plokštes ir mūrą - nuo suraižymo,
nutrynimo, ištrupėjimo. Blizgesys suteikia ilgalaikę gerą išvaizdą. Dangą lengva prižiūrėti.
Ši danga užtikrina didesnį atsparumą daugumai vidaus ir išorės paviršių. Atsparus rūdims.
Dažant netykšta, pasiskleidžia tolygiai, gerai prikimba. Daugumai paviršių pakanka vieno
sluoksnio. Greitai džiūsta. Plėvelė elastinga, atspari trinčiai, neblunka
Vidaus ir išorės paviršiams :. Pramonės įmonėms, prekybinėms ir gyvenamosioms
patalpoms, įstaigoms. Tinka geležiai, galvanizuotiems metalams, aliuminiui, plienui :
pramonės ir žemės ūkio įrangai, vamzdžiams, architektūrinėms konstrukcijoms, turėklams,
metaliniams baldams, palangėms, iškaboms. Medžiui : Sienoms, langų apkalams,
prieškambariams. Specialiems paviršiams : Sienų plokštėms, gipsui, mūrui

Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas. Nuvalyti purvą, rūdis, tepalus, riebalus ir
pelėsius. Atšokusius senus dažus nugremžti. Blizgius paviršius prieš dažant lengvai
nušveisti.
Sieninės plokštės. Sujungimo siūles, užglaistytas vinių galvutes nušveisti švitriniu
popieriumi. Gruntuoti PVA gruntu.
Gipsiniai paviršiai. Užglaistyti ir išlyginti įtrūkius. Nedažyti, jei gipso drėgnumas
didesnis nei 8%. Gruntuoti PVA gruntu.
Mediniai paviršiai. Naują medį nušveisti švitriniu popieriumi. Vidaus medį gruntuoti
emaliui skirtu gruntu. Vidaus ir išorės medinėms grindims ir laiptams kaip gruntą galima
dengti sluoksnį šio emalio, praskiesto mineraliniu spiritu. Nedažyti, jei medžio drėgnumas
viršija 12 - 15%.
Mūras. Švariai nugramdyti, ypač sujungimus. Nuvalyti tepalus, riebalus, dulkes, purvą ir
chemikalus. Betoninius blokus padengti blokų užpildu. Akytas plytas ir kitą mūrą viduje
gruntuoti PVA gruntu, o išorėje - išorės mūrui skirtais gruntais. Naujas betono grindis
gruntuoti, praėjus 60 dienų po betonavimo,  nuvalius rūgšties tirpalu ir gerai nuplovus.
Metalas. Nuvalyti rūdis. Nuplauti tepalus ir riebalus. Rūdijantį metalą gruntuoti rūdis
surišančiu gruntu. Galvanizuotam metalui ir aliuminiui naudoti atitinkamus gruntus.

Dažyti teptuku, voleliu arba purkštuvu. Nedažyti, jeigu oro temperatūra yra žemesnė nei
+100 C arba aukštesnė nei +320 C.Dažyti lygiais judesiais.
Įrankius, nutekėjusius dažus nedelsiant nuplauti mineraliniu spiritu. Jei purškiama,
vadovautis purškimo įrangos gamintojų rekomendacijomis.
Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose. Dažydami ir emaliui džiūstant atidarykite langus ir
duris. Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar nutraukite darbą.
Saugokite akis ir odą. Baigę dažyti gerai nusiplaukite rankas. Indą laikykite sandariai
uždarytą, emalio neperpylinėkite į kitus indus. Emaliui 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


