PETITE MATT

Aukščiausios kokybės, matiniai,
ekoligiški dažai

30.05.2019 V.03

Pakuotės: 0.375lt| 0.75lt | 3lt | 10lt | balta
0.75lt | 3lt | 9lt | bazės

Aprašymas

Puikios kokybės, ekologiški, matiniai emulsiniai dažai,skirti naudoti patalpose, tinkami sienoms ir luboms. Idealiai tinka naudoti
namų interjere , o ypač vaikų miegamųjų dažymui. Produktas lengvai taikomas ir demonstruoja unikalias dengiamumo ir valymo
sąvybes. Produktas puikiai sukimba su visais tinkamai paruoštais paviršiais ir pasižymi itin balta spalva.

Produkto sąvybės
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giliai matinis
Puikus dengiamumas ir išeiga
Puikiai sukimbantis
Labai gerai plaunamas
Itin baltas
Lengvai dengiamas
Beveik bekvapis
Sudėtyje labia žemaslakiųjų organinių junginių kiekies.
Apdovanotas ES ekologiniu ženklu. (Registry No EL / 044/001).

Spalvos

Tiekiamas baltos spalvos ir trijų pagrindinių bazių (A, B, C), tai leidžia sukurti tūkstančius atspalvių ir įvairių spalvų.

Išeiga
17-20m2/lt, vienu sluoksniu.
11-13m2/lt, paruoštam paviršiui kurio slep. Jėga yra 98%. (ISO 6504/1).
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Rekomenduojamos dengimo sistemos
Seni ir nauji paviršiai
Vidaus sienos
Nauji paviršiai
Paruošimas
Gruntavimas

Galutinis dengimas

Norint pasiekti puikių rezultatų rekomenduojame naudoti Berling ar
kitą glasitą (klausti tiekėjo)

2 sluoksniai

Gruntuokite Nature Aquafix, Berling Nanoprimer arba kitu akrilo
emulsijos gruntu, laikykitės darbo instrukcijų.

1 sluoksnis

Renkantis tamsius atspalvius rekomenduojame gruntuoti su tonuotu
gruntu kuo artimesniu norimai sienų ar lubų spalvai.

1 sluoksnis

Petite Matt

2 sluoksniai

Seni- ankščiau dažyti paviršiai
Paruošimas
Gruntavimas

Galutinis dengimas

Ant jau dažytų, bet sveikų paviršių specialaus paruošimu nereikia. Jei
seni dažai lupasi ar byra jie turi būti pilnai pašalinti ir paviršius
nušlifuotas.
Užkrėstus pelėsiais ir dumbliai paviršius pirmiausia reikia apdoroti
1 sluoksnis
naudojant Berling Nanoprimer ar kitą tinkamą priemonę.
Jei paviršiai yra purvini nuo dūmų ar kitų buitinių teršalų, prieš
tepant būtinai nugruntuokite su Berling's Nature Aquasil arba kitu
tinkamu gruntu.

1 sluoksnis

Petite Matt

2 sluoksniai

Jei reikia glaistykite su Berling Stuco Grid ar kitu tinkamu glaistu
laikantis naudojimo instrukcijų.

2 sluoksniai

Gipso kartono paviršiai
Nauji paviršiai
Paruošimas
Gruntavimas

Galutinis dengimas

Jei glaistyti nereikia naudokite Berling gipso kartono gruntą.

1 sluoksnis

Renkantis tamsius atspalvius rekomenduojame gruntuoti su tonuotu
gruntu kuo artimesniu norimai sienų ar lubų spalvai.

1 coat

Petite Matt

2 sluoksniai

.
Seni-ankščiau dažyti paviršiai
Gruntavimas

Jau dažytų, bet nepažeistų paviršių gruntuoti nereikia.
Jei paviršius dulkėtas, nešvarus ar lupasi, jis turėtų būti nušlifuotas ir
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Nugruntuotas naudojant Berling Nanoprimer.
Jei paviršiai yra purvini nuo dūmų ar kitų buitinių teršalų, prieš
tepant būtinai nugruntuokite su Berling's Nature Aquasil arba kitu
tinkamu gruntu.

Galutinis sluoksnis

Petite Matt

1 sluoksnis

1 sluoksnis

2 sluoksnis

Darbo aplinkos sąlygos

Darbus galima atlikti esant nuo 80C iki 350C aplinkos temperatūrai ir ne aukštesniai kaip 75% santykiniai oro drėgmei.

Dengimo instrukcija
Paviršiaus paruošimas
Dažomi paviršiai turi būti sausi ir švarūs: nedulkėti, neriebaluoti, be druskų, kitų nešvarumų ir (araba) besilupančių senų
dangų (dažų ir kitą). Bet kokias sienos skylutes, įtrūkimus ir (arba) kitus defektus reikia užglaistyti specialiai tam skirtu
glaistu (užpildu). Produktas tepamas teptuku arba voleliu.

Technical Sąvybės
L.O.J
Tankis
Klampa
pH
Išeiga
Blizgumas
Skiedimas
Įrankiai
Džiūvimo laikas
Perdažyti

10gr/lt (Didžiausias galimas lakiųjų organinių jungių kiekies turinyje).
1,40 ± 0,03 gr/cm3 (ISO 2811) (balti).
90-105 K.U., 25οC (ASTM D562) (balti).
7,7-8,7
17-20m2/lt, vienam sluoksniui
11 – 13m2/lt, paruoštam paviršiui kurio slep. Jėga yra 98%. (ISO 6504/1).
2 - 2,5 kai matymo kampas 60o.
Skieskite su vandeniu 10 - 15% , priklauso nuo dengimo tipo.
Teptukas, volelis.
Galima liesti 1- 2 valandos, priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės.
(dėl žemos temperatūros ir aukštos santykinės oro drėgmės džiūvimo laikas gali ilgėti).
Perdažyti po 6 valandų, priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės.
(dėl žemos temperatūros ir aukštos santykinės oro drėgmės džiūvimo laikas gali ilgėti).

PAGAL 2004/42/ΕΚ

Skirsnis ΙΙ, pakategorė a, Matinės vidaus sienų ir lubų dangos, Vertės riba L.O.J.= 30gr/lt, max
LOJ.=10gr/lt (paruoštas naudoti produktas).

SANDĖLIAVIMAS

Laikykite produktą sandariai uždarytą, vertikalioje padėtyje, uždaroje, vėsioje, bet neužšąlančioje patalpoje. Panaudojus vėl
sandariai uždarykite.
.

Atsargumo priemonės – Poveikio aplinkai prevencija

Irankius valykite muilu ir vandeniu iškart po naudojimo. Nepilkite produkto į kanalizaciją, šiukšlių konteinerius, vandens telkinius
ar, bet kur gamtoje. Produktas ir jo pakuotė turi būti laikomi bei tvarkomi kaip statybinė atlieka pagal higienos taisykles,
galiojančius nacionalinius įstatymus ir kitus reglamentuojančius teisės aktus. Dirbdami mūvėkite apsaugines pirštines ir
apsauginius akinius. Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus ant odos nuplaukite vandeniu ir muilu. Patekus į akis
plaukite vandeniu. Prarijus kreipkitės į medikus ir parodykite etiketę. Norėdami gauti daugiau informacijos paprašykite saugos
duomenų lapo. Saugokite nuo vaikų.
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.

Aukščiau pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir ilgamete įmonės mokslinio personalo patirtimi. Produkto kokybę garantuoja įmonės
operacinė sistema, pagrįsta ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 standartais ir EMAS reglamento reikalavimais. Mes kaip gamintojai neprisiimame jokios
atsakomybės už žalą ar žalą padarytą tuo atveju jei produktas nebuvo naudojamas tinkamai ir pagal produkto naudojimo instrukcijas..

BERLING A.B.E.E.
Atstovas Lietuvoje
UAB VOLONTA,
mob: +37062071334, parduotuvė.: +37065089851
Verkių g. 32, Vilnius, www.volonta.lt
info@volonta.lt
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