Produkto techninių duomenų lapas

Effekt 30
Universalūs alkidiniai dažai
medienai ir metalui
 Suformuoja ilgaamžę ir smūgiams
atsparią dangą
 Plaunami, atsparūs drėgmei
 Atsparūs cheminėms medžiagoms
 Lengvai ir gerai dengia paviršių
 Tinkami medienos ir metalo paviršiams
 Neblunka ir negeltonuoja

TECHNINĖ INFORMACIJA
Gaminio savybės

Rišiklis
Blizgumo laipsnis (Gardner,60°)

Lengvai dengiami alkidiniai dažai. Tinka vidaus ir
lauko darbams, naujiems ar anksčiau dažytiems
mineraliniams, medžio plaušo plokščių, kartono,
medienos ir metalo paviršiams. Padengia paviršių
dėvėjimui ir atmosferos poveikiui atsparia dažų
danga. Nudažytą paviršių paprasta prižiūrėti.
Gaminami dviejų blizgesių – pusiau matiniai ir blizgūs.
Durims, pertvaroms, palangėms, baldams,
radiatoriams, vamzdžiams ir kitiems mediniams bei
metaliniams paviršiams dažyti, taip pat tinka sienoms
dažnai valomose patalpose, pvz., vonios kambariuose,
virtuvėse, koridoriuose..
Alkido derva
30 , pusiau matiniai.

Išeiga (vienam sluoksniui)

7-10 m2/l – lygiam paviršiui.

Spalva

Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba suteikti
spalvą (A ir C bazės)RAL, NCS, NOVA 2014 ir kitus
spalvynus. Spalvinamo produkto spalva gali šiek tiek
skirtis nuo pasirinktos spalvos.
Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo
purkštuvu. Purkštuvo antgalio dydis 0,013” - 0,015”
arba 0,330 - 0,380 mm

Pritaikymas

Darbo įrankiai

Džiūvimo laikas

Po 4-6 val. – nelimpa liečiant, po 12-24 val. – galima
perdažyti (prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas
50%).

Įrankių valymas ir skiediklis

Vaitspiritas. Skiesti iki 10-20% dažų pagal tūrį,
vaitspiritu.
Atsparūs šalčiui.
Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai
uždarius galima panaudoti sekantį kartą.
40 %
1,2 kg/l.
1 klasė, ISO 11998, 200 ciklų 5 mikrona1;
ISO 6504-3, 10000 ciklų
Atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos
valikliais.
0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Sandėliavimas
Laikymo trukmė
Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį
Tankis
Atsparumas drėgnam valymui
Atsparumas chemikalams
Pakuotės

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto
duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako
už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: Colorex Sweden AB , Industrigatan 7, Stora
Levene 534 73, Švedija, tel. +46 512 180 000,fax. +46 512 606 90. Platintojas Lietuvoje – UAB Multikontraktas, A.Kojelavičiaus g. 17,
Vilnius, tel. +370 5 2461586, el. p. info@novelcolors.lt; www.novelcolors.lt
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS.
Nedažytas paviršius: Nuvalykite dulkes ir purvą. Vidaus mineralinius ir medinius paviršius gruntuokite Effekt
Grund gruntu, metalinius paviršius, pašalinus rūdis, gruntuokite antikoroziniu Värn gruntu. Išorėje esančius
medinius paviršius gruntuokite Grund II Klassisk gruntu, metalinius paviršius, pašalinus rūdis, gruntuokite
antikoroziniu Värn gruntu.
Anksčiau dažytas paviršius: Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki
tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau aliejiniais arba alkidiniais dažais dažytą paviršių
pašiurkštinkite švitriniu popieriumi. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu glaistu. Nuglaistytą
paviršių lygiai nušlifuokite ir nuvalykite nuo jo dulkes. Alkidiniais arba aliejiniais dažais dažytą paviršių bei
anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes nugruntuokite vienu dažų Effekt Grund
gruntu arba Effekt 30 sluoksniu. Jei reikia, dažus galima atskiesti vaitspiritu (iki 10-20% tūrio). Gruntinių dažų
sluoksnis pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu ir sumažina jų sąnaudas. Metalinius paviršius, pašalinus
rūdis, gruntuokite antikoroziniu Värn gruntu.
DAŽYMO SĄLYGOS.
Paviršius turi buti sausas ir švarus (medienos drėgnumas ne didesnis nei 20%), oro temperatūra nuo +5 °C iki
+28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama
temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
DAŽYMAS.
Dažai Effekt 30 yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus
galima atskiesti vaitspiritu (iki 5% tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais. Denkite 1-2 sluoksnius
voleliu, teptuku ar purkštuvu.
ĮRANKIŲ VALYMAS.
Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vaitspiritu.
PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA.
Praėjus 1 mėnesiui po dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu
valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valykite su silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10)
sudrėkinta kempine ar šluoste, perplaukite vandeniu. Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai
sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol ant jo nedėkite sunkių daiktų, o valykite reikia labai atsargiai. Tuo atveju, jei
reikia paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas švelniu šepečiu ar drėgna
šluoste.
DARBO SAUGA .

Atsargiai
Degūs skystis ir garai. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti atokiau nuo
šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama
oda arba ją išberia, kreiptis į gydytoją. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO
REIKALAVIMAI.
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei
skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra ETHYL METHYL KETOXIME. Gali
sukelti alerginę reakciją. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <500 g/l (A/i subkategorija, 500
g/l).
TRANSPORTAVIMAS.
Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto
duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako
už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: Colorex Sweden AB , Industrigatan 7, Stora
Levene 534 73, Švedija, tel. +46 512 180 000,fax. +46 512 606 90. Platintojas Lietuvoje – UAB Multikontraktas, A.Kojelavičiaus g. 17,
Vilnius, tel. +370 5 2461586, el. p. info@novelcolors.lt; www.novelcolors.lt

