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STIX® SXA-110 Waterborne Bonding Primer
Kibusis akrilo-uretano universalus gruntas.

Džiūvimo laikas
Dervos
tipas

Blizgesys Išeiga
Patartinas dažymo

metodas
Skiediklis -
valiklis liesti Antras

sluoksnis
Pilnai subręsta

Akrilo-
uretano
derva

Matinis
iki 4 %.

iki 37m2

iš 1galono
(3,8 litro)

Beoris purškimas,
volelis,teptukas

Vanduo 30
minučių Po 4 valandų 7 dienos

SAVYBĖS

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

GRUNTAVIMAS

STIX® - tai aukščiausios kokybės akrilo-uretano dervų vidaus ir išorės gruntas su neprilygstamu
sukibimu net su pačiais sudėtingiausiais paviršiais, tokiais  kaip PVC, vinilas, stiklas, cinkuoti
paviršiai, glazūruotos plytelės, seni blizgus paviršiai, spalvotieji metalai ir pan. Jis puikiai
šlifuojasi, o taip pat turi dėmių blokatoriuas savybes.Galima naudoti kaip medinių ar kitų rūšių
fasadų gruntą. Galima gruntuoti net esant +20 C.
Dėmesio. Negalima gruntuoti polietileninius ir polipropileninius paviršius.

Vidaus ir išorės paviršiams : Šis akrilo-uretano dervų gruntas skirtas ir profesionaliems
dažytojams, ir eiliniams vartotojams. Tai universalus gruntas medienai, metalui, betonui, tinkui,
mūrui, sauso tinko plokštėms .Užtikrina neprilygstamai gerą dažų sukibimą su paviršiumi,
blokuoja dėmes. Juo galima gruntuoti atskiras paviršiaus vietas, bei paviršius nepastoviai
veikiamus vandens. Gruntuotą šiuo gruntu paviršių  galima dengti alkidiniu, lateksiniu,
epoksidiniu arba uretaniniu dvejų komponentų emaliais. Taip pat jis tinka dengti specifinius
paviršius: lengvai kreiduotus, sakuotą medieną,, spalvuotus metalus. Šis gruntas gali būti
tonuojamas iki 2 uncijų per galoną.

Nugremžkite blogai prikibusius senus dažus bei jų liekanas. Nuvalykite purvą, tepalus, riebalus,
kreidą bei kitus nešvarumus. Paviršiai, sudrėkę valant, turi pilnai išdžiūti. Užtaisykite
plyšius.Dar geriasniam sukibimui blizgius paviršius švelniai pašveiskite švitriniu popieriumi.
Išryškėję nelygumai ant naujų paviršių gali būti taisomi, tik gruntui visiškai išdžiuvus. Nelygias
briaunas pašlifuokite. Metalą nuriebalinkite ksilenu arba 646 skiedikliu.
Pastaba. Jei paviršius apipelijęs, jį reikia nuvalyti tokiu tirpalu : 1 dalis chloro ir 3 dalys
vandens, kol išnyks spalvos skirtumas, po to gerai nuplaukite švariu vandeniu.

Prieš gruntavimą produktą gerai išmaišykite. Norėdami gruntuoti bet kokį plastmasės paviršių
prieš tai patepkite nedidelį plotelį . Gruntuokite kokybiškais natūralaus plauko teptukais,
voleliais ar purkštuvu. Jei darbui naudojate volelį, lygiems paviršiams rinkitės 1/4”, šiurkštiems -
3/8”-1/2”, o gruoblėtiems - 3/4” storio volelius. Šio produkto skiesti nerekomenduojama, tačiau
purškimui galima saikingai praskiesti mineraliniu spiritu. Negruntuokite, jei oro temperatūra
paros bėgyje būna žemesnė nei +100C, taip pat šlapio paviršiaus. Dėmesio! Jei po gruntavimo
dengsite dvikomponenčiais dažais leiskite gruntui subręsti 2-3 paras.
Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose. Gruntuodami ir gruntui džiūstant atidarykite langus ir
duris. Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar nutraukite darbą.
Saugokite akis ir odą. Baigę gruntuoti gerai nusiplaukite rankas. Indą laikykite sandariai
uždarytą, grunto neperpylinėkite į kitus indus. Gruntui patekus į akis, jas gausiai plaukite
vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją. Naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Dėmesio. Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų.Toksiškas(T).

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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