
 

 
UŽDAROJI 

AKCINĖ BENDROVĖ 

 
 

948-11 SUPER KOTE 3000 VINYL ACRYLIC PRIMER-SEALER 
Akrilinis vinilo gruntas-rišiklis  

Džiūvimo laikas  
Dervos    
tipas 

 
Blizgesys 

 
Išeiga 

Patartinas dažymo 
metodas 

Skiediklis - 
valiklis liesti Antras 

sluoksnis 
Pilnai subręsta 

Akrilas 
su vinilu 

Matinis  
iki 3 %. 

iki 37m2 

iš 1galono 
(3,8 litro) 

Beoris purškimas, 
volelis,teptukas  

 
Vanduo 

30 
minučių 

 
2-4 valandos 

 
10 dienos 

SAVYBĖS 
 
 
 
 
PASKIRTIS   
 
 
 
 
PAVIRŠIAUS  
PARUOŠIMAS 
 
 
 
 
 
 
DAŽYMAS   
 
 
 
 
 
 

Ekonomiškas, greitai džiūstantis vinilinis gruntas patalpose esančioms sienų 
plokštėms, tinkui. Juo lengva dirbti, bekvapis, jį galima dengti dažais po 4 val. 
Tinkamas pagrindas akriliniems, lateksiniams bei alkidiniams dažams. Jį galima 
tonuoti.  
 
Vidaus paviršiams: betonui, tinkui, mūrui, sauso tinko plokštėms, neišskiriančiai 
taninų medienai, gruntuotam metalui, plytoms, sienų plokštėms. Užtikrina gerą dažų 
sukibimą su paviršiumi. 
 
Paviršius turi būti švarus. Nuvalykite purvą, tepalus, rūdis, atsilupusius, atšokusius 
dažus. Nešvarumus ir kreidą nuplaukite šiltu muilinu vandeniu, o po to perplaukite 
švariu vandeniu. Vašką nuvalykite specialiu tirpikliu. Tepalus - Coronado Sur-Prep I. 
Rūdis ir atsilupusius dažus nugremžkite, nušveiskite. Nelygias briaunas pašlifuokite. 
Blizgius paviršius reikia šiek tiek pašveisti švitriniu popieriumi, kad pasišiauštų. Po 
švitrinimo likusias dulkes gerai nuvalykite. 
 
Prieš gruntavimą produktą gerai išmaišykite. Gruntuokite sintetinio plauko teptukais, 
voleliais ar purkštuvu. Jei darbui naudojate volelį, lygiems paviršiams rinkitės 3/8”, 
šiurkštiems - 1/2”, o gruoblėtiems - 3/4” storio volelius. Šio produkto skiesti 
nerekomenduojama, tačiau purškimui galima saikingai praskiesti švariu vandeniu 
nedaugiau kaip 10%. Patartina gruntuoti, kai paviršiaus temperatūra didesnė, nei 
+100C 
 
Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose. Gruntuodami ir gruntui džiūstant atidarykite 
langus ir duris. Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar 
nutraukite darbą. Saugokite akis ir odą. Baigę gruntuoti gerai nusiplaukite rankas. Indą 
laikykite sandariai uždarytą, grunto neperpylinėkite į kitus indus. Gruntui patekus į 
akis, jas gausiai plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją. 
Dėmesio. Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų.Grunto sudėtyje nėra švino, 
gyvsidabrio 

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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