GJØCO AKRYL FASADEMALING
Gjøco Akryl Fasademaling tai matiniai, oro sąlygoms atsparūs akrilianiai dažai, skirti naudoti
mineralinių paviršių dažymui lauke. Produkto sudėtyje yra fungicido kuris apsaugo nuo pelėsio ir
grybelių tai pat ženkliai padidina atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams.
Produktas naudojamas ant neapdoroto arba ankščiau dažyto betono, mūro, asbesto cemento,
dekoratyvinio tinko ir t.t Laikykitės tiekėjo rekomendacijų

FIZINIAI PRODUKTO DUOMENYS
Tipas:

Akriliniai dažai su
fungicidais
Hvit, A, B ir C bazės
Matiniai
65-80
1,3
Ca. 42

Bazė:
Blizgumas:
Klampumas (P):
Santykinis svoris (kg/l):
Kietosios dal. (volum %):

INSTRUKCIJA
Dengimas:
Skiedimas /plovimas:
Šlapios plėv.storis:
Sausos plėv.storis:
Vidutinė išeiga:
Purškimas pulverizatoriumi:
Purkštukas:
Purškimo kampas:
Slėgis:
Santykinė Dr.T (23 °C, 50 % R.H.):
Galima liesti:
Galima perdažyti:
Žemiausia darb. temp. C:

Teptukas, volelis, pulverizatorius.
Vanduo
120 mikromilimetrų
40 mikromilimetrų.
4-8 m²/su litru. Priklauso nuo dengiamo paviršiaus.
0,021"
65°-80°
150 kg/cm²
1-2 valandos
Minimum po dviejų valandų
+ 5 °C. Dėl žemos temperatūros pailgėja džiūvimo laikas.

DARBO INSTRUKCIJA
Paviršiaus paruošimas
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Tam, kad pašalintumėte riebalus ir kitus nešvarumus paviršių
nuvalykite Gjoco Husvask arba Gjoco Kraftvat. Laikykitės nurodymų ant pakuotės ir
tiekėjorekomendacijų.Seni birūs dažai, tinkas, dulkės turi būti pašalinti šepečių ar nugrandyti prieš
dažant. Tam, kad būtų užtikrintas tinkamas sukibimas pagrindas turi būti stabilus ir tvirtas. Visi
statybos defektai turi būti pašalinti prieš pradedant dažymo darbus. Paviršiai užkrėsti grybeliais
prieš dažant turi būti apdorojami antigrybelinėmis priemonėmis(klausti tiekėjo).
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GJØCO AKRYL FASADEMALING
Sandėliavimas
Laikykite produktą sandariai uždarytą. Produktas turi būti laikomas ir gabenamas
vertikalioje padėtyje. Neleisti užšalti.

Utilizavimas
Produktą draudžiama išpilti į kanalizaciją ar , bet kur gamtoje.Produktas ar jo tara turi būti
utelizuojama kaip statybinė atlieka.

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų
naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę.
Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes
pasiliekame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.
Utgitt av Gjøco AS
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