Insl-x Coronado CC4510 Urethane-Acrylic Cabinet Enamel
Uretano Akrilo pusiau matinis emalis skiedžiamas vandeniu

UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

Dervos tipas

Blizgesys

Išeiga

Uretanu
modifikuotas
akrilas

Blizgumas
iki 30 %.

iki 40m2
iš
1galono
(3,8 litro)

Patartinas dažymo
metodas

Valiklis tirpiklis

Beoris arba įprastas
purškimas, volelis,
teptukas

Vanduo

Džiūvimo laikas
liesti

Antras
sluoksnis

Pilnai subręsta

Po 60
minučių

Po 6 valandų

Po 7-10 dienų

SAVYBĖS

Greitai džiūstantis, labai gerai dengiantis emalis skiedžiamas vandeniu. Jo
išdžiūvusi plėvelė yra kieta, tolygiai išsiskleidžia, tampa panaši į gamyklinį
padengimą, atspari skilinėjimui, trūkinėjimui, maisto teršalams, taukams,
vandeniui. Nudažytas paviršius puikiai plaunamas. Emalis puikiai tinka seniems,
praradusiems savo išvaizdą virtuvės baldams ir lentynoms atnaujinti, o taip pat
naujiems dažytiems, lakuotiems, laminuotiems paviršiams. Emalis pasižymi puikiu
sukibimu su paviršiumi, todėl gruntuoti nereikia. Netinka paviešiams, kurie bus
panardinami arba kaitinami.

PASKIRTIS

Vidaus paviršiai : Virtuvės baldai, lentynos, durys ir jų apvadai ar pan. Nauji
ar dažyti (lakuoti), laminuoti paviršiai.

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas. Nuvalyti purvą, rūdis, tepalus,
riebalus ir pelėsius. Atšokusius senus dažus ar lako sluoksnį nugremžti. Blizgius ir
laminuotus paviršius prieš dažant lengvai pašveisti.
Metalas. Nuvalyti rūdis. Nuplauti tepalus ir riebalus. Rūdijantį metalą gruntuoti
rūdis surišančiu gruntu. Galvanizuoto metalo ar aliuminio galima negruntuoti.
Naujas medis. Galima negruntuoti. Paviršių prieš dažant lengvai pašveisti.
Leisti džiūti 16val. po to vėl lengvai pašveisti, nuvalyti dulkes ir dažyti antrą kartą.

DAŽYMAS

Emalį gerai išmaišykite. Nedažykite jeigu oro ar paviršiaus temperatūra yra
žemiau nei +100 C arba aukščiau nei +350 C. Antrą kartą dažykite po 6-16 val.
Dažų skiesti negalima
PASTABA Šiuo emaliu negalima dažyti:
daiktų kurie bus pamerkti skystyje,
grindų,
minkštų paviršių .
Saugoti nuo vaikų. Nevalgyti ir negerti. Nelaimingo atsitikimo atveju arba
negerai pasijutę, nedelsdami kreipkitės į gytytoją ir parodykite dažų etiketę. Venkite
patekimo ant odos ir į akis

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

