
UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

MAXUM  M7400 Sheer Naturals® Translucent Alkyd Water Borne
 Deck & Siding Stain

Medinių fasadų ir denių permatoma vandens pagrindo alkidinė danga

Džiūvimo laikas
Dervos
tipas

Blizgesys Išeiga
Patartinas dažymo

metodas Valiklis liesti Antras
sluoksnis

Pilnai subręsta

Alkidas
tirpus
vandeny

Matinis
iki 5 %.

iki 28m2

iš 1galono
(3,8 litrų)

Teptuku,purškimas. Vanduo 30
minučių

Jeigu reikia 15
min. bėgyje 7 dienos

SAVYBĖS

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

DAŽYMAS

Ši permatoma danga išryškina medžio tekstūrą ir jo naturalią spalvą, apsaugo
nuo žalingo saulės ,lietaus ir sniego poveikio, sumažina medienos
deformaciją. Joje sujungti geriausios alkidinių ir akrilinių dangų savybes.
Dangos plėvelė pakankamai tvirtą ir atlaiko labai intensyvų judėjimą, bet
pakankamai elastinga todėl atlaiko temperatūros svyravimus.Vandens
pagrindo alkido dėka lengvai tepama ir giliai įsigeria , dėl to paties,gali būti
dengta ant šiek tiek drėgno, bet nešlapio medinio paviršiaus, net jeigu
paviršiaus temperatūra arti +10 C. Danga nesilupa, netrūkinėja ir nepūslėja ,
atstato spalvą ir impregnuoja sausą seną medienos paviršių.Ja padengtas
paviršius nepelija, nors mes negalime garantuoti kad danga atspari visų rūšių
pelėsiams .
Išorės mediniams paviršiams :Naujas arba senas paviršiai – deniai,fasado
apkalai,tvoros,turėklai,baliustrados ,lauko baldai ir pan.

Naujas paviršius. Dažomas paviršius turi būti švarus , sausas
neapipelijęs.Apipelijusias vietas plaukite chloro baliklio tirpalu (1 dalis
baliklio ir 3 dalys vandens) kol išnyks spalvos skirtumas, po to gerai
nuplaukite vandeniu.
Senas ar dažytas paviršius:Pašalinkite visus senus dažus,lakus,vašką ir
gruntus,šlifavimo dulkes. Senus paviršius rekomenduojama valyti trinatrio
fosfato(TSP) tirpalu, po to nuplauti vandeniu. Apipelijusias vietas plaukite
chloro baliklio tirpalu (1 dalis baliklio ir 3 dalys vandens) kol išnyks spalvos
skirtumas, po to gerai nuplaukite vandeniu. Labiau pakenktoms vietoms
naudokite stipresnį tirpalą.Leiskite paviršiui išdžiūti .

Gerai išmaišykite arba suplakite produktą.Neskiesti!Nedažykite jeigu oro ir
paviršiaus temperatūra yra žemiau nei +10 C.Įvairios medienos rūšys
skirtingai tonuojasi,tad mes patariame pradžioje patepti nedidelį plotelį ir
įvertinti paviršiaus naują spalvą. Nedažykite saulės tiesiogiai apšviestą plotą.
Dažydami nesustokite per vidurį . Danga tepama skersai medžio rievių  po to
išilgai lyginama. Nedažykite iš karto daugiau kaip dvi lentas. Denius patartina
dengti du kartus. Reikalui esant antrą sluoksnį reikia dengti praėjus 5-10
min.po pirmo sluoksnio 15 min. bėgyje. Sušiauštam medienos paviršiui-
tvoroms,turėklams ir išorės baldams pakanka vieno gausaus sluoksnio.
Skiedras patartina dengti teptuku su kietais šeriais du kartus.
Saugokite nuo vaikų .Nevalgyti ir negerti. .Nelaimingo atsitikimo atveju arba negerai pasijutę,
nedelsdami kreipkites į gydytoją ar skambinkite pagalbos telefono numeriais:Lietuvos
apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: +370 5 236 20 52, +370 687 53378

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.233 92 74, fax 268 59 33
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