
 

 
UŽDAROJI 

AKCINĖ BENDROVĖ 

 
MAXUM FORMULA 2 SOLID COLOR ACRYLIC LATEX STAIN 

Patvari 100 % akrilinė dažyvė  

Džiūvimo laikas  
Dervos      
tipas 

 
Blizges
ys 

 
Išeiga 

Patartinas dažymo 
metodas 

Skiediklis - 
valiklis liesti Antras 

sluoksnis 
Pilnai subręsta 

100 % 
Akrilinė 

derva 

Matinis 
iki 3 %. 

iki 37m2 

iš 1galono 
(3,8 litro) 

Beoris purškimas, 
volelis,teptukas  

 
Vanduo 

60 
minučių 

 
2 valandos 

 
10 dienos 

SAVYBĖS 
 
 
 
 
 
 
 
PASKIRTIS   
 
 
 
PAVIRŠIAUS  
PARUOŠIMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAŽYMAS   
 

Tai aukščiausios kokybės matiniai 100% akrilinė dažyvė. Jų sudėtyje yra aukščiausios rūšies 
pigmentų, suteikiančių ilgalaikę gerą išvaizdą ir atsparumą oro poveikiui mažaiusiai 7 metams. 
Plėvelė elastinga, netrūkinėja, nesilupa. Džiūdama neskilinėja. Prieš ja dažant paviršiaus 
nereikia gruntuoti ar glaistyti. Ypatinga 100% akrilinė derva giliai įsiskverbia į medį ir suteikia 
dažyvei ilgaamžiškumą bei atsparumą įvairiomis oro sąlygomis neblogiau nei aliejaus pagrindo 
dažyvės arba aliejaus praturtintos akrilinės dažyvės. Tinka medžiui konservuoti. Platus spalvų 
pasirinkimas. Ja lengva dažyti.Galima dažyti net drėgną paviršių. 
 
Išorės paviršiams: Naujiems arba anksčiau dažytiems paviršiams, šaliuotėms, fanerai, 
kietmedžiui, mūrui, tinkui ir kitiems patalpų viduje bei išorėje esantiems paviršiams. Tinka 
paviršiams, kur reikia išsaugoti natūralią medžio faktūrą. Nerekomenduojami grindims, baldams. 
 
Dažomi paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Nuo naujų paviršių nuvalykite purvą, dulkes, tepalus, 
riebalus ir kitas medžiagas. Dažomas paviršius gali būti šiek tiek drėgnas. Naują medį gali tekti 
dažyti du kartus, be to, prieš dažant reikia pašvitrinti švitriniu popieriumi – tai užtikrina žymiai  
geriasnį sukibimą. 
 Pastaba. Kai kurių rūšių mediena (raudonmedis, kedras) dažant keičia spalvą. Jei nenorite 
palikti natūralios spalvos, naudokite MAXUM  akrilinį arba MAXUM  aliejinį gruntą. Fanerą 
denkite vienu dažyvės sluoksniu. 
Anksčiau naudoti ar dažyti paviršiai. Purvą ir kalkes nuplaukite vandeniu. Dažytus paviršius 
nušveiskite švitriniu popieriumi iki švarios medenos. Jei  reikia, galima dengti dviem 
sluoksniais. Sunykusią paviršiaus dangą pašalinkite iki pagrindo, po to dažykite kaip naują 
paviršių.Dažyvės skiesti nereikia.  
 
Dažus prieš dažydami išmaišykite lygiais, apvaliais judesiais. Geriausias rezultatas pasiekiamas, 
naudojant sintetinių teptuką su kietais šeriais. Skiesti nerekomenduojama, tačiau purškimui 
galite šiek tiek praskiesti vandeniu. Akytus paviršius stenkitės dažyti kuo greičiau. Tai leis 
pasiekti geresnį efektą. Nedažykite, jei išoriėje esančio paviršiaus ar oro temperatūra žemesnė 
nei +100. Nedažykite tiesiogiai ant kreiduotų ar apgedusių paviršių ir tiesiogiai šviečiant saulei. 
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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