
UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

62-32 FINAL TOUCHTM Ultra Touch-up Flat Paint
Akrilo-lateksiniai ypač matiniai sienų bei lubų dažai.

Džiūvimo laikas
Dervos
tipas

Blizgesys Išeiga
Patartinas dažymo

metodas
Skiediklis -
valiklis liesti Antras

sluoksnis
Pilnai subręsta

Akrilo-
lateksinė

derva

Matinis
iki 2 %.

iki 37m2

iš 1galono
(3,8 litro)

Beoris purškimas,
volelis,teptukas Vanduo

30
minučių 4 valandos 10 dienos

SAVYBĖS

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

DAŽYMAS

Aukštos kokybės, dažai vidaus paviršiams. Jų gamybai panaudotos pažangiausios
technologijos dažų pramonėje, kurios ledžia pataisyti dažytą paviršių be matomų
žymių. Puikiai dengiantys dažai tinka glaistytų sienų ir lubų, gipso, mūro ir tapetų
(neblunkančių) dažymui, dažant nesitaško. Tenkina visus dažytojų, dizainerių,
architektų ir statybininkų  keliamus reikalavimus.

Vidaus paviršiams: Gyvenamiesiems namams, komercinėms patalpoms, įstaigoms
bei ligoninių patalpoms, kur reikalingas nebrangus ir kokybiškas lubų ir sienų
padengimas. Skirti patalpų viduje esantiems paviršiams. Tinka sieninėms plokštėms,
gipsui, medžiui, gruntuotam metalui, cemento blokams, tinkui.

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 nugruntuoti, 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.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


