
 
UŽDAROJI 

AKCINĖ BENDROVĖ 

 
3601 SERIES. QUICK SEAL ALKYD STAINS 

Greitai džiūstantis alkidinis medžio beicas 
 

Džiūvimo laikas  
Dervos       
tipas 

 
Blizgesys 

 
Išeiga 

Patartinas  
dažymo metodas 

 
Valiklis Sekantis 

sluoksnis 
Sekantis 
sluoksnis 

Pilnai subręsta 

Alkidinė 
derva 
 

Matinis 60-96m2 

iš 1galono 
(3,8 litro) 

Teptuku, beoris, 
įprastas 
purškimas, 
įtrinant skuduru 

 
Mineralinis 

spiritas 

Puškant 
po 15 

minučių 

Įtrinant  
Po 12 

valandų 
 

 
7-14 dienų 

SAVYBĖS 
 
 
 
 
 
PASKIRTIS   
 
 
 
 
PAVIRŠIAUS  
PARUOŠIMAS 
 
 
 
 
 
 
PRODUKTO  
PARUOŠIMAS, 
DENGIMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tai neblunkantis, nekeičiantis spalvos beicas, kurio pagrindą sudaro sakai. 
Jis labai gerai įsigeria į paviršių. Beicą purškant jau po 15 min. jį galima 
padengti galutine danga. Šiuo beicu galima dengti baldus, grindis, medinę 
apdailą. Jis suteikia spalvą mediniams paviršiams, išryškina medienos 
struktūrą.. 
Vidaus mediniams paviršiams : Patalpų viduje esantiems įvairiems 
mediniams paviršiams : grindims, kabinetų įrangai, baldams, durims, 
apdailai. 
 
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Nuvalykite purvą, dulkes, riebalus, 
tepalus, pelėsius, vašką, atšokusius dažus, kitus nešvarumus, kurie gali 
trukdyti beicui sukibti ar įsigerti į paviršių. Jei reikia, paviršių pašveiskite 
švitriniu popieriumi, po to gerai nuvalykite dulkes. Nuo anksčiau dengto 
paviršiaus nušlifuokite seną gangą iki pliko medžio. Baltos spalvos arba 
labai tamsių spalvų alkidiniai beicai turi bręsti mažiausiai 48 val. 
 
Kad pigmentas būtų lygiai pasiskirstęs visame inde, prieš naudojimą beicą 
gerai išmaišykite. Taip pat retkarčiais pamaišykite darbo metu.  
Galima dengti tamponu, voleliu arba purkšti. Purškimui naudokite žemo 
spaudimo įrangą. Padengę paviršių, palaukite 1-10 min., po to švariu 
minkštu skudurėliu nuvalykite beico perteklių. Spalva, paviršiaus išvaizda 
priklauso nuo beico įsigėrimo laiko. Jei leisite beicui skverbtis į paviršių 1 
min., spalva bus šviesesnė ir ryškiau matysis medienos struktūra, o jei 5-10 
min. – spalva bus tamsesnė, daugiau paslėps medienos struktūrą. 
Skiesti nerekomenduojama. 
Šį beicą galima lakuoti paprastu, greitai džiūstančiu ar nitrolaku. Jei beicą 
purškėte, lakuoti bus galima jau po 15 min., o jei naudojote teptuką ar 
tamponą, leiskite beicui džiūti per naktį. 
 
Saugokite nuo vaikų .Nevalgyti ir negerti.Nelaimingo atsitikimo atveju arba negerai pasijutę, 
neelsdami kreipkitežs į gytytoją ir parodykite šią etiketę. 

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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