
UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

AQ-0400 Aqua Lock Plus™ Latex Stain Killer
100% akrilinis gruntas-blokatorius.

Džiūvimo laikas
Dervos
tipas

Blizgesys Išeiga
Patartinas dažymo

metodas
Skiediklis -
valiklis liesti Antras

sluoksnis
Pilnai subręsta

100%
Akrilinė

derva

Matinis iki 37m2

iš 1galono
(3,8 litro)

Beoris purškimas,
volelis,teptukas Vanduo

30
minučių 1-2 valandos 10 dienos

SAVYBĖS

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

GRUNTAVIMAS

Tai 100% akrilinis išorės gruntas,  skirtas specifiniams paviršiams. Akrilo derva, esanti jo sudėtyje,
suteikia puikią kokybę. Šis gruntas savo sukibimo charakteristikomis pralenkia gruntus, skiedžiamus
tirpikliais. Jis sustiprintas PMF ir puikiai apsaugo nuo pelėsių ir grybelio. Kadangi tai yra vandeniui
atsparus, bekvapis gruntas, jį galima naudoti ir patalpų viduje esantiems paviršiams gruntuoti, ypač jei
kvapas ar tirpiklių garavimas yra svarbus veiksnys

Vidaus ir išorės paviršiams : betonui, tinkui, mūrui, sauso tinko plokštėms, medienai, gruntuotam
metalui, plytoms, sienų plokštėms. Užtikrina gerą dažų sukibimą su paviršiumi,blokuoja dėmes .Juo
galima gruntuoti atskiras paviršiaus vietas, bei paviršius, dažnai veikiamus vandens. Taip pat
specifinius paviršius: lengvai kreiduotus, sakuotą medieną, aliuminį, šiferį, galvanizuotus metalus.
Nerekomenduojamas grindims, baldams.

Nugremžkite senus dažus bei jų liekanas. Paviršių nušveiskite bei nuvalykite dezinfekuojančiomis
priemonėmis, po to gerai nuplaukite vandeniu, ypač plyšius bei vietas, paveiktas tirpių druskų, kurios
trukdo sukibimui. Nuvalykite purvą, tepalus, riebalus, kreidą bei kitus nešvarumus. Paviršiai, sudrėkę
valant, turi pilnai išdžiūti. Užtaisykite plyšius. Blizgius paviršius švelniai pašveiskite švitriniu
popieriumi. Išryškėję nelygumai ant naujų paviršių gali būti taisomi, tik gruntui visiškai išdžiūvus.
Pastaba. Jei paviršius apipelijęs, jį reikia nuvalyti tokiu tirpalu : 1 dalis chloro ir 3 dalys vandens, kol
išnyks spalvos skirtumas, po to gerai nuplaukite švariu vandeniu.

Prieš gruntavimą produktą gerai išmaišykite.
Nedažytas medis, medinės konstrukcijos, kietmedis. Raudonmedį, raudonąjį kedrą ir t. t.
pakartotinai denkite po 48 valandų. Labai svarbu, kad gruntuojami paviršiai nebūtų drėgni, nes dėl to
gali atsirasti įtrūkių bei nelygumų. Naują, gamykloje nugruntuotą paviršių reikia pergruntuoti.
Mūras.  Blokines ir plytines sienas gruntuokite, praėjus 30 dienų nuo pastatymo, nes jos turi būti
visiškai sausos.
Nedažyti metalai ( geležis, plienas).  Nugruntuokite rūdis surišančiu gruntu, po to šiuo gruntu.
Nedažyti galvanizuoti metalai. Paviršių nuvalykite nuo riebalų. Cinkuotą paviršių patartina apdoroti
rūgšties tirpalu (pvz. 1 dalis maistinio acto 2 dalys vandens). Po to gaerai nuplauti vandeniu.
Išdžiūvusį paviršių galima gruntuoti.
Pastaba. Nei Starter, nei jokia kita danga nepaslėps senų dažų bei jų liekanų, todėl svarbu jas pašalinti
iki pagrindo.Gruntuokite sintetiniais teptukais, voleliais, purkštuvais. Kad gruntuoti būtų lengviau,
paviršių galima šiek tiek sudrėkinti vandeniu. Negruntuokite, jei oro temperatūra paros bėgyje būna
žemesnė nei +100C, taip pat šlapio paviršiaus. Karštomis ir vėjuotomis dienomis teptuką laikykite
vandenyje.
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.

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, fax 268 59 33
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