
UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

MAXUM  M - 8500 SERIES 100%  ACRYLIC DECK STAIN
100% akriliniai švelnaus blizgesio denių 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)

Beoris purškimas,
volelis,teptukas Vanduo

60
minučių 4 valandos 10 dienos

SAVYBĖS

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

DAŽYMAS

Šie 100% -akriliniai švelnaus blizgesio  dažai iš aukščiausios kokybės naujos kartos akrilinių dervų ir
pigmentų buvo sukurti specialiai mediniams deniams esantiems lauke. Ši najos kartos unikali akrilo
dervos formulė  suteikia dažų plėvelei neprilygstamą tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Dažų plėvelė
pakankamai tvirtą ir atlaiko labai intensyvų judėjimą, bet pakankamai elastinga todėl atlaiko temperatūros
svyravimus. Ji neskilinėja ir nenusilupa, atspari dažnam vandens poveikiui. Šiais dažais  nudažytą paviršių
lengva prižiūrėti. Nudažyto paviršiaus plovimui gali būti panaudoti bet kokie(be abrazyvų )namų
apyvokos valykliai. Dažų plėvelė atspari UV saulės spindulių poveikiui.

Išorės paviršiams: Šiuos dažus galima naudoti gruntuotiems medinėms konstrukcijoms, naujiems ir
anksčiau dažytiems  išorėje esantiems paviršiams: mediniai deniai, išorės baldai, medinė tvora, turėklai,
veranda, apvadai.

Naujas ar gamykloje gruntuotas paviršius. 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. Gruntuoti, dažyti.
Naujas medinis paviršius. Gruntuoti Maxum Starter akriliniu arba aliejiniu gruntu. Taninus išskiriančią
medieną, pvz., kedrą,  raudonmedį, geriausia gruntuoti aliejiniu gruntu. Paviršiaus drėgnumas neturi
viršyti 15%.
 Esant geroms džiūvimo sąlygoms, prieš dengiant galutinį sluoksnį reikia palaukti 24-48 val. Nepamirškite
nugruntuoti lentų kraštus, tai apsaugos nuo vėlesnio pelijimo. Įtrūkius ir plyšius po gruntavimo užglaistyti
100% akrilo glaistu. M-8500 rekomenduojama dažyti dviem sluoksniais.
Anksčiau dažyti paviršiai. Supuvusias lentas pakeisti, gruntuoti Maxum Starter akriliniu ar aliejiniu
gruntu. Nugremžti senų dažų liekanas, nuvalyti dezinfekuojančiomis priemonėmis ir švariai nuplauti
vandeniu. Reikia atkreipti dėmesį į pelėsių ir druskų pažeistas vietas. Geros kokybės paviršiaus gruntuoti
nebūtina. Gruntuojant grunto spalvą rekomenduojama derinti prie dažų spalvos.
Gamtos veikiami mediniai paviršiai ir fanera. Tiesioginių saulės spindulių pakenktą medieną nuplauti vandeniu,

Maxum medžio valikliu ar medžio šviesikliu. Pašalinus senus dažus ir pakenktą medieną, įtrūkusias vietas gruntuoti
aliejiniu gruntu. Šis gruntas medžiui bei dažams suteiks tvirtumą ir ilgaamžiškumą.
Kietmedžio apkalai. Paviršių paruošti pagal anksčiau pateiktą instrukciją. Paviršių, ypač veikiamą gamtinių sąlygų,
siūloma dažyti du kartus.
Aliuminio apkalai. Paviršių nugremžti. Pelėsių paveiktas vietas valyti pagal anksčiau pateiktą instrukciją.
Gruntavimas būtinas M901 gruntu.
Vinilo apkalai. Nugremžti.Gruntuoti M901 gruntu. Dažyti šviesesne spalva, negu originali apkalų spalva.
Nedažytas mūras. Mūrą, blokus, plytas dažyti, praėjus 90 dienų po mūrijimo, kad sumažėtų paviršiaus drėgnumas.
Naują mūrą ir pakenktas vietas nuvalyti chloro rūgšties tirpalu ir nuplauti vandeniu.
Nedažyti galvanizuoti metalai, stogai. Nuvalyti acto tirpalu, norint pašalinti tepalo dėmes ir nugruntuoti  Maxum
Acrylic Starter gruntu.

Dažus prieš dažydami išmaišykite lygiais, apvaliais judesiais. Dažykite sintetiniu teptuku, 3/8”-3/4” storio
voleliu (lygiems paviršiams naudokite plonesnį) arba beoriu purkštuvu. Geriausias rezultatas pasiekiamas,
naudojant kokybiškus įrankius. Skiesti nerekomenduojama, tačiau purškimui galite šiek tiek praskiesti
vandeniu. Nedažykite tiesiogiai šviečiant saulei ar ant kreiduotų ar apgedusių paviršių. Dirbti su
pirštinėmis ir kvepavimo 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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