
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Tirpiklinė aliejaus pagrindu pagaminta spalvinama lauko medienos dažyvė, susigerianti į medieną
ir nesudaranti vientisos plėvelės pirmą kartą apdorojant. Saugo medieną nuo atmosferos poveikio
lėtindama drėgmės ir saulės spindulių poveikį.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta mediniams fasadams, tvoroms, nepadorotoms ir anksčiau dažyve dengtoms medinėms
konstrukcijoms. Netinka šiltnamių vidui.

SAVYBĖSSAVYBĖS Tinka lauke esantiems rąstiniams, neobliuotiems, obliuotiems, lentiniams, impregnuotiems ir
termiškai apdorotiems mediniams paviršiams.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė EC BAZĖ

SpalvaSpalva SpalvynaiSpalvynai
Medienos dažyvių spalvynas „Valtti“.
Spalvinama pagal „Tikkurila“ skaidrių medienos apdailos priemonių spalvyną.

IšeigaIšeiga Pjautinė mediena – 4–8 m²/l. Obliuota mediena ir rąstai – 8–12 m²/l.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai EC BAZĖ: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Gamyklos parengti atspalviai: 10 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas.

Džiūvimo trukmė (esantDžiūvimo trukmė (esant
+23 °C temperatūrai ir+23 °C temperatūrai ir
50% santykinei oro50% santykinei oro
drėgmei)drėgmei)

Galima liesti po 4–8 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 0,9 kg/l, ISO 2811.

Sausojo likučio tūrio dalisSausojo likučio tūrio dalis
(proc.)(proc.)

17

SandėliavimasSandėliavimas Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros. Kruopščiai uždarykite
pakuotę iki kito naudojimo. Vienam dažymui sunaudoti visą produkto talpą, kadangi
produkto savybės nepilnose talpose pasikeičia.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos
temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Niekuo nedengtas paviršius
Kietu arba plieniniu šepečiu pašalinkite purvą, dulkes ir atplaišas. Nešvarų ir pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu
„Homeenpoisto“ arba „Terassi- ja Kalustepesu“ pagal instrukciją. Kuo ankstesniame statybų etape padenkite gruntu „Valtti Primer“.
Apsaugokite šalia esančius augalus, kad ant jų neužtikštų grunto. 

Anksčiau medienos apsaugos priemone arba dažyvėmis dengtas paviršius
Grandikliu ir (arba) plieniniu šepečiu pašalinkite atplaišas ir papilkėjusią medieną. Nuvalykite ir, jei reikia, nuplaukiteplovikliu
„Homeenpoisto“ arba „Terassi- ja Kalustepesu“ pagal instrukciją. Jei sena danga sudaro skaidrią (galbūt blizgią) plėvelę, pašalinkite
ją arba pašiurkštinkite paviršių jį nušlifuodami. Apsaugokite šalia esančius augalus, kad ant jų neužtikštų dažyvės.

Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintos dažyvės kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų
vienoda. Prieš naudodami dažyvę gerai išmaišykite, taip pat pamaišykite dengdami.

Rekomenduojama sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintos dažyvės kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų
vienoda. Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami.

Denkite tolygiai ir nedarydami pertraukų, vienu kartu padenkite visą rąstą arba kelias lentas, kad spalva būtų vienoda. Ypač
kruopščiai padenkite medienos galus.

Denkite 2 sluoksnius, obliuotą ir rąstų paviršių denkiteplonais sluoksniais. Dengdami naują neapdorotą paviršių visada naudokite
spalvintą dažyvę. 

Tikrinkite dangos būklę ir jai nusidėvėjus padenkite iš naujo. Dangos atnaujinimo dažnumas priklauso nuo atmosferos poveikio,
vietos ir kt. Prieš dengdami patikrinkite medienos ir jos konstrukcijų būklę.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Įrankius plauti vaitspiritu 1050 arba Tikkurila Pensselipesu (įrankių valikliu).

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažyve dengtas paviršius galutinai sutvirtėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol
jį naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, naudokite minkštą šepetį, drėgną šluostę arba plovimo šepetį.

Po mėnesio nešvarų paviršių galite plauti plovikliu „Talon Huoltopesu“, naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens. Labai nešvariam
ir dėmėtam paviršiui plauti naudokite 1 dalį ploviklio ir 1 dalį vandens. Nuplautą paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Dangos atnaujinimasDangos atnaujinimas
Tikrinkite dangos būklę ir, kai reikia, padenkite iš naujo. Dangos atnaujinimo dažnumas priklauso nuo atmosferos poveikio, vietos ir
kt. 

Prieš dengdami dažyvę patikrinkite medienos ir jos konstrukcijų būklę.
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Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Nepilti į kanalizaciją, vandens sistemas ir dirvą. Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles.
Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra: Sudėtyje yra: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai,<2% arom., 2-oktil-2H-izothiazol-3-onas (OIT), 4,5-dichloro-
2-oktil-2H-isothiazol-3-onas (DCOIT). PAVOJINGA.PAVOJINGA. Degūs skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams
neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti
apsaugines pirštines. PRARIJUS: Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba
kreipkitės į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra nedidelis
kiekis alergizuojančių medžiagų: etilmetilketoksimas.

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 27.03.2020

VALTTI COLOR

UAB „Tikkurila“ • Sietyno g. 8 • LT-04304 Vilnius • Tel. +370 5 270 64 13 • Faks. +370 5 270 64 14 
Įmonės kodas 211523370 • El. paštas info.lt@tikkurila.com • www.tikkurila.lt


