
Techninė informacija

Supertäck 5
Matiniai, labai gerai dengiantys dažai luboms ir sienoms, vidaus
apdailai

Produkto aprašymas

Matiniai, labai geros dengiamosios gebos dažai, skirti patalpų luboms ir sienoms dažyti. Sukuriamas
elegantiškas paviršius. 

Įvadas

Sienoms ir luboms, vidaus darbamsPaskirtis

■ Aukštos dengiamosios gebos
■ Pritaikyti dengti specialiu „Nespri” purškimo metodu, purškiant nesusidaro dulksnos

Savybės

1 l, 3 l, 10 l pakuotėsPakuotė/indų talpa

Balti atspalviai:
S0500-N
S0502-Y
Tonuojami „ColorExpress" sistema.

Spalvos

4-5, matiniaiBlizgesio laipsnis

Laikyti vėsiai, bet ne šaltyjeLaikymas

Rišiklis: kopolimero lateksasTechniniai duomenys

■ Šlapias trynimas: 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė pagal EN 13 300.
■ Dengiamumas: 2 dengiamumo klasė, kai sąnaudos 125 ml/m2  arba

išeiga 8m2 /l.

ES nustatytas leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiems A/a kategorijos produktams: 30 g/l (2010).
Šiame produkte yra iki 30 g/l LOJ.
Dažams suteiktas ekologinis ES ženklas Ecolabel.  

Nuorodos

Dengimas

Puikiai tinka dengti anksčiau dažytus paviršius, betono, tinkuotus pagrindus, gipskartonio plokštes,
tapetus.
Šiais dažais sukuriamas matinis, plovimui atsparus paviršius. 

Įvadas

Pagrindai turi būti tvirti, švarūs, sausi, neriebaluoti, išlaikantys apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių.Pagrindo paruošimas

Stipriai įgeriančius paviršius nugruntuoti  „CapaSol LF”. Anksčiau dažytus paviršius - nuplauti. Jei ant
sienų, lubų yra nikotino dėmių, prieš dažant, paviršius nugruntuoti „IsoSpärr Ultra”.

Jei dengiami du sluoksniai, pirmam sluoksniui galima naudoti „Supretäck Grund" gruntą.
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„Supretäck 5" dažus purškiant specialiu „Nespri” purškimo metodu, naudoti tik specialų „Nespray”
beorį purkštuvą.

Anksčiau nedengtus paviršius būtina padengti dviem sluoksniais. 

VandeniuSkiedimas

Išeiga: 6-8 m²/l , ant lygaus, neįgeriančio pagrindo.Sąnaudos

Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo savybių bei dengimo metodo.

Dengiant aplinkos, produkto ir pagrindo  temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C.Dengimo sąlygos

Dulkės nelimpa: po 1 val.
Kitą sluoksnį galima dengti: po 4 val.
Visiškai išdžiūsta: po kelių dienų.
(Nurodyta džiūvimo trukmė, kai temperatūra +23°C, o santykinis oro drėgnumas 50%.)

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Teptuku, voleliu arba purkštuvu.

Dengimas beoriu purkštuvu:
Purkštukas: 0,017-0,021colio
Purškimo slėgis: 150 – 180 bar
Purškimo kampas: nesvarbu
Skiedimas: vandeniu

Nustatymai naudojant  Nespri metodą
Dengimas „Nespray” beoriu purkštuvu:
Purkštukas: 2x0,017-0,019 colio
Purškimo slėgis: žr. naudojimo instrukciją
Purškimo kampas: pasirinktinai
Skiedimas: vandeniu

Įrankiai

VandeniuĮrankių plovimas

Pateikti parametrai būdingi baltos spalvos dažams. Produktą tonavus, gali atsirasti nuokrypių nuo
techninių parametrų.

Nuorodos

Nuorodos

Baigus darbus, įrankius kruopščiai nuvalyti ir tik tada nuplauti vandeniu.Valymas ir priežiūra

Saugoti, kad dažų likučiai nepatektų į kanalizaciją. Juos sutvarkyti pagal šalyje galiojančius teisės
aktus.  Pakuotes laikyti sandariai uždarytas. Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės.

Atliekų tvarkymas

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos
dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į "Caparol"
atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

UAB „Caparol Lietuva“,
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel. 8 5 2602015,
info@caparol.lt;
www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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