
UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

HOT TRAX® - 100%  ACRYLIC EPOXY FORTIFIED GARAGE FLOOR &
CONCRETE PAINT

100% akriliniai praturtinti epoksidu garažų ir betono grindų dažai

Džiūvimo laikas
Dervos
tipas

Blizgesys Išeiga
Patartinas dažymo

metodas
Skiediklis -
valiklis liesti Antras

sluoksnis
Pilnai subręsta

100%
Akrilinė

derva

Iki 25 %
@ 850.

iki 37m2

iš 1galono
(3,8 litro)

Volelis,teptukas
Vanduo

2-4
valandos 24 valandos

Automobilį galima
statyti po 5-7 dienų

SAVYBĖS

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

DAŽYMAS

Šie HOT TRAX®  100% -akriliniai švelnaus blizgesio praturtinti epoksidu dažai iš
aukščiausios kokybės dervų buvo sukurti kaip tvirtas ir atsparus padengimas intensyvaus
naudojimo betono garažų grindims esantiems komerciniuose ar gyvenamosiose
patalpose. Taip pat šie dažai puikiai tinka dažyti vertikalius ar horizontalius mineralinių
medžiagų paviršius esančius viduje ar lauke. Akrilo ir epoksido dervų formulė  suteikia
dažų plėvelei neprilygstamą tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Dažų plėvelė atlaiko karštų
automobilio padangų poveikį ir labai intensyvų judėjimą!  Ji neskilinėja ir
nenusilupa, atspari dažnam vandens, alyvų tepalų ir įvairių chemikalų poveikiui. Šiais
dažais  nudažytą paviršių lengva prižiūrėti.  Dažų plėvelė atspari UV saulės spindulių
poveikiui.

Išorės ir vidaus paviršiams: betoninės garažų, rūsių ar kitų patalpų grindys, pamatai,
plytos, tinkuotos sienos, lauko takeliai, terasos.

Betoninės grindys . Dažyti, praėjus 60 dienų po betonavimo. Gerai nuvalyti purvą,
riebalus, tepalus, pelėsius. Apipelijusias vietas valyti baliklio tirpalu (1 dalis baliklio ir 3
dalys vandens), kol išnyks spalvos skirtumas. Po to gerai nuplauti vandeniu. Dirbti su
pirštinėmis, saugoti  odą. Baliklis kenksmingas augalams. Leisti išdžiūti.
Nedažytas mūras,tinkas. Mūrą, blokus, plytas dažyti, praėjus 60 dienų po mūrijimo,
kad sumažėtų paviršiaus drėgnumas. Naują mūrą ir pakenktas vietas nuvalyti chloro
rūgšties tirpalu ir nuplauti vandeniu.Geriasniam rezultatui gruntuoti Aqua Lock AQ-
0400 gruntu.
Aliuminio apkalai. Paviršių nugremžti. Pelėsių paveiktas vietas valyti pagal anksčiau
pateiktą instrukciją. Gruntavimas būtinas Aqua Lock AQ-0400 gruntu.

Dažus prieš dažydami išmaišykite lygiais, apvaliais judesiais. Dažai netinkami
purškimui. Pirmam sluoksniui praskiesti dažus 10 % švariu vandeniu. Leisti džiūti 24
val. ir po to padengti vienu ar dviem sluoksniais dažų, bet dažykite skersai prieš tai
dažyta kryptimi. Dažykite sintetiniu teptuku, 3/8”-3/4” storio voleliu (lygiems
paviršiams naudokite plonesnį). Geriausias rezultatas pasiekiamas, naudojant
kokybiškus įrankius. Nedažykite tiesiogiai šviečiant saulei ar ant kreiduotų ar apgedusių
paviršių. Dirbti su pirštinėmis ir kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, saugoti  odą.
Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar nutraukite darbą.
Saugokite akis ir odą. Baigę dažyti gerai nusiplaukite rankas. Dažams 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
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