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AKCINĖ BENDROVĖ

834 GOLD INTERIOR EGGSHELL PAINT AND PRIMER
834 serijos VIDAUS SIENŲ KIAUŠINIO LUKŠTO BLIZGESIO DAŽAS-GRUNTAS

Džiūvimo laikas
Dervos
tipas

Blizgesys Išeiga
Patartinas dažymo

metodas
Skiediklis -
valiklis liesti Antras

sluoksnis
Pilnai subręsta

Akrilas Kiaušinio
lukšto
iki 12 %.

iki 37m2

iš 1galono
(3,8 litro)

Beoris purškimas,
volelis,teptukas Vanduo

30
minučių 4 valandos 10 dienos

SAVYBĖS

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

DAŽYMAS

GOLD serijos dažas- speciali danga kambarių  sienoms ir apdailai. Savaime
gruntuojantis dažas itin gerai sukimba su dažomuoju paviršiumi. Puikiai atrodantis
mažai blizgus paviršius labai gerai plaunasi, yra itin atsparus šveitimui. Nešvarumus,
kitas dėmes nuvalysite be jokių pastangų. Dažai bekvapiai, lygiai pasiskleidžia, dažant
netykšta, galima lengvai pataisyti dažymo klaidas. Nudažytas paviršius neteplus,
lengvai valomas. LOJ kiekis neviršija 50g./l. Danga išlieka tvirta 15 metų.

Vidaus paviršiams: Skirti patalpų viduje esantiems paviršiams: bendrosios patalpos,
fojė, laiptinės, virtuvės, vonios kambariai, skalbyklos. Tinka sieninėms plokštėms,
gipsui, tinkui, medžio apdailai, gruntuotam metalui, cemento blokams, glaistytiems
paviršiams.

Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas. Nuvalykite purvą, rūdis, tepalus, riebalus,
pelėsius, vašką, kitus nešvarumus, kurie gali trukdyti dažų sukibimui bei gadinti
išvaizdą. Gipso ar sieninių plokščių gruntuoti Coronado 948-11serijos norint gauti
geresnį rezultatą. Negruntuokite ir nedažykite, jei paviršiaus drėgnumas viršija 8%.
Medį, metalą, mūrą gruntuokite atitinkamais gruntais.Gerai išsilaikiusių anksčiau
dažytų paviršių gruntuoti nebūtina. Blizgų paviršių pašveiskite švitriniu popieriumi,
kad dažai geriau prikibtų. Skylutes ir įtrūkius užglaistykite atitinkamais glaistais ar
užpildais. Atšokusius, atsilupinėjusius senus dažus nugremžkite, nelygias vietas
pašlifuokite, kad paviršius būtų lygus. Vietas, kur seni dažai nuimti, nugruntuokite.

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. Dažykite,
kai paviršiaus temperatūra didesnė nei + 120 C. Nedažykite tiesiogiai ant kreiduotų ar
apgedusių paviršių. Nudažytas paviršius prieš bet kokį valymą  turi subręsti
-valyti galima, praėjus 30 dienų po nudažymo.

Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose. Dažydami ir dangai džiūstant atidarykite
langus ir duris. Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar
nutraukite darbą. Saugokite akis ir odą. Baigę dažyti gerai nusiplaukite rankas. Indą
laikykite sandariai uždarytą, dažų neperpylinėkite į kitus indus. Dažams patekus į akis,
jas gausiai plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją.

Dėmesio. Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų.Dažų sudėtyje nėra švino,
gyvsidabrio.

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


