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Special Primer  
Alkidinis gruntas 

 
 Tiksotropiniai, nevarvantys gruntiniai dažai 

 Uždengia ir užblokuoja dėmes 

 Puikiai sukimba su problematiškais paviršiais 

 Sumažina viršutinio sluoksnio sąnaudas 

 Gerai suriša dulkes 

 Lengvai šlifuojamas 
 

TECHNINĖ INFORMACIJA  

Pritaikymas 

Sienoms ir luboms sausose ir drėgnose patalpose, durims, 
baldams, langų vidinėms dalims. 
Tinka gruntuoti naujas ir anksčiau dažytas medienos plaušo 
plokštes, kartoną, tapetus, betono, tinkuotus ir plytų paviršius; taip 
pat paviršius, reikalaujančius papildomo paruošimo (pavyzdžiui, 
gerai nuplautus, anksčiau dengtus kreida, kalkėmis, ar kalkių 
glaistu).  

 

Blizgumo laipsnis Matiniai. 
 

Išeiga  
(vienam sluoksniui) 

8-10m2/l – lygiems paviršiams. 
  

Spalva 
Dažus galima naudoti baltus arba suteikti šviesią spalvą pagal 
Tikkurila Symphony ir Feel the Color spalvynus. Spalva gali nežymiai 
skirtis nuo pavaizduotos spalvyne.  

Baziniai dažai AP bazė. 

Darbo įrankiai  
Dažykite voleliu, teptuku ar aukšto slėgio purkštuvu. 
Beorio purkštuvo antgalis 0,013” - 0,015” arba 0,330 - 0,380 mm.   

Džiūvimo laikas 
Po 3 val. – nelimpa liečiant, po 24 val. – galima perdažyti 
(prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas 50%).  

Įrankių valymas ir 
skiediklis  

Special Solvent, Unit Eko arba Unit Spray. Pabaigę dažymo darbus 
nuo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite skiedikliu Special 
Solvent, Unit Eko arba Unit Spray.  

Sandėliavimas Atsparūs šalčiui.   

Laikymo trukmė 
Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, 
nurodytos ant pakuotes. 

 
Nelakių medžiagų tūrio 
dalis  

Apie 44%  

Tankis 1,4 kg/l.  
Atsparumas karščiui  

Drėgnose patalpose iki  +100°C. Ilgalaikis aukštos temperatūros 
poveikis gali sąlygoti geltonavimą.  

 

Pakuotės 0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.  
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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. 
Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt 

 
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
  
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Nedažytas paviršius:  

Nuvalykite dulkes ir purvą. Nuo šakotu vietų pašalinkite sakus ir apdorokite apsaugančiu nuo sakų išsiskyrimo 

laku Tikkurila Oksalakka. Nelygų paviršių užglaistykite tinkamu Vivacolor glaistu, pašlifuokite paviršių ir 

nuvalykite dulkes. 

Anksčiau dažytas paviršius:  

Pašalinkite senų dažų likučius, rūdis ir purvą su gremžtuku ar plienine mentele. Paviršių nuvalykite valikliu 

Special Clean arba Vivaclean, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Senų dažų blizgius paviršius pašlifuokite 

iki matiškumo arba nuplaukite neskiestu valikliu Special Clean arba Vivaclean. Nelygų paviršių užglaistykite 

tinkamu Vivacolor glaistu, pašlifuokite paviršių ir nuvalykite dulkes. 

DAŽYMO SĄLYGOS 

Paviršius turi buti sausas ir švarus (medienos drėgmė ne daugiau nei 20%), oro temperatūra virš +5 °C, 

santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Venkite dažyti prie aukštos temperatūros. 

DAŽYMAS 

Dažant teptuku dažų nemaišykite. Jei reikia, atskieskite skiedikliu  Special Solvent arba Unit Eko iki 5% tūrio. 

Jei dažai buvo išmaišyti, leiskite jiems nusistovėti prieš dažant. Denkite vieną sluoksnį Special Primer voleliu, 

teptuku ar purkštuvu. 

ĮRANKIŲ VALYMAS 
Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite skiedikliu Special Solvent, 
Unit Eko arba Unit Spray. 

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI        UN 1263 
Sudėtyje yra: metiletilketoksimo,  Kobalto (II) druskos. Gali sukelti alergiją. Degi. Pakartotinas poveikis gali 
sukelti odos džiuvimą arba skilinėjimą. Vengti kontakto su akimis ir oda. Neįkvėpti skiediklio garų/ 
aerozolių. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus nedelsiant kreiptis i gydytoją ir parodyti šią 
pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų. Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei 
dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.  
Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <750 g/l (A/h subkategorija, 750 g/l). 

TRANSPORTAVIMAS 
Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros. 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
www.vivacolor.lt  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivacolor.lt/

