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TOLL AZUR HES 
Maksimaliai Ilgaamžiška, Pusiau Skaidri TIKSOTROPINĖ  

Medienos Dažyvė / Alkido Dervų Pagrindo / Lauko ir Vidaus Darbams 

Duomenys 

 

TOLLENS AZUR HES pusiau skaidri medienos dažyvė yra maksimaliai 

ilgaamžiška, mikroporinga ir lanksti danga, apsauganti medieną nuo 

saulės ir vandens poveikio, temperatūros svyravimo ir papilkėjimo. 

Galingi UV absorberiai apsaugo nuo spalvos išblukimo ir UV pažeidimų. 

Unikali dažyvės sudėtis garantuoja puikią apsaugą nuo pelėsio, grybelių 

ir dumblių, todėl nereikės prieš dažyvės naudojimą apdoroti paviršius 

medienos fungicidais.  

TOLLENS AZUR HES mikroporinga tiksotropinė danga leidžianti 

medienai kvėpuoti ir pasižymi itin tolygiu jos pasiskleidimu (be teptuko 

ar volelio pėdsakų).    

Rekomenduojama naudoti ant tinkamai paruoštos išorinės ir vidinės 

medienos paviršių – pastatų išorinės ir vidinės sienos, lubos, pakalimai, 

tvoros ir pan.   

Tepkite ant sausos,  klimato pažeistos, nepadengtos arba anksčiau 

padengtos skaidriomis dažyvėmis arba alyvomis medienos.   

Galimi daugiau nei 40 gamtos įkvėptų atspalvių (balinta mediena, pilki, 

rusvi, rudi, juodi ir kiti).Rekomenduojamšiai 

Produkto ypatumai 

Tipas: Alkido dervų aliejus 
Blizgumas: SATIN (pusiau matinis)  
Vidutinė išeiga obliuotai medienai: 18-22 kv./1l    

Vidutinė išeiga neobliuotai medienai: 12-16 kv./1l                          
Svoris (1l)*: 0,94 kg./1l 
Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 58% +/- 2%. 
Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 65,0% +/- 2%. 
LOJ (lakieji organiniai junginiai): 400 g/L  
 
Įrankių valymas: mineraliniu spiritu. 
 

Džiūvimo laikai (prie +20С ir 65% drėgnumo) 
Nebelimpa prisilietimui:              4 valandos 
Džiūvimas:                                 6 valandos 
Antras sluoksnis:                       po 24 val. 
 

• Mikroporinga ir lanksti; 

• Atspari saulei (UV) ir vandeniui; 

• Tonuojama daugiau nei 40 atspalvių; 

• Tiksotropinė formulė garantuoja nepriekaištingą 

spalvos pasiskleidimą ir rezultatą be teptuko ar 
volelio pėdsakų; 

• Silpnas kvapas; 

• Unikali formulė leidžianti dengti daugumą paviršių 2 

vietoj 3 sluoksnių be grunto; 

• Puiki produkto išeiga taupanti jūsų pinigus           

(iki 22 kv.m. iš 1 litro); 

• Puiki adhezija (sukibimas); 

• Puikus vandens atstūmimas (kaip nuo žąsies); 

• Atspari pelėsiui, grybeliui ir dubliams; 

• Pusiau matinė danga paryškina gražią medienos 

tekstūra;                                                                       

• Lengviau nei nuo matinių dangų pasišalina dulkės ir 

purvas;                                                                         

• Saugo medieną nuo klimato poveikio. 

 

Produkto ypatumai 
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Visi paviršiai turi būti sausi, švarūs, be dulkių ir riebalų likučių. Paviršiaus paruošimas turi atitikti aukštos 

kokybės dažymo standartams. Jei ant paviršiaus matosi senų atsilupusių dažyvių likučiai, kruopščiai 

pašalinkite jas metaliniu šepečių ir nusiurbkite dulkes. Užtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifuokite 

šlifavimo popieriumi. Naujai medienai: Pašalinkite visas medienos atplaišas šlifuodami pagrindą medienos 

rašto kryptimi. Naudokite 80-100 grūdėtumo šlifavimo popierių. Kruopščiai pašalinkite visas dulkes. 

Pašalinkite visus riebalų ir sakų likučius su acetonu. Jei manote, kad gruntas yra reikalingas nugruntuokite 

TOLLENS specializuotu gruntu. Pirmam sluoksniui praskieskite dažyvę 3% aukštos kokybės mineraliniu 

spiritu. Tepkite dviem sluoksniais tolygiai ir plonai tarsi alyvuodami. Jei abejojate paviršiaus paruošimo 

kokybe kreipkitės konsultacijos. pardavėją.  

Apribojimai: Nerekomenduojama dažyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė +10ºC 
arba aukštesnė +30ºC, o taip pat paviršiaus temperatūra žemesnė 3ºC rasos taško. Saugokite dažyvę nuo 
užšalimo. Dažyvė neskirti paviršių dažymui, kurie bus panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama 
naudoti grindų arba vietų kur bus didelė mechaninė trintis dažymui. Nedažykite saulėkaitoje! 
 
Dėmesio! Nenaudokite skaidrios (be pigmentų) dažyvės lauko darbams. Prieš naudojimą, o kartais ir 
naudojant, gerai išmaišykite. SAUGOTI NUO VAIKŲ! Prieš darbą perskaitykite saugaus dažų naudojimo 
instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO! 

Produktas:                             nuo +10ºC iki +30ºC 
Oras:                                     nuo +10ºC iki +30ºC 
Paviršius:                              nuo +10ºC iki +30ºC 
 
 
 
 
 
 

Naudokitės tik kokybiškais dažymo įrankiais! 

• Sintetinio arba natūralaus pluošto kokybiškas 
teptukas; 

• Volelis (po kurio reikia pašalinti perteklių); 

• Purkštuvas (dirbant su purkštuvu rekomenduo-
jame praskiesti dažyvę aukštos kokybės minera-
liniu spiritu 3%). 

 

1 litras / 0,94 kg. 
3 litrai / 2,82 kg 
10 litrų / 9,40 kg. 
 
 

 Paviršiaus paruošimas 

 Leistinos dažymo temperatūros  Rekomenduojami gruntai 

Pakuotės Dažymo įrankiai 

Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Vilnius, Lietuva | E-mail: vilnius@valkor.lt  | Tel.: +370 (5) 77-48-27 
Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Klaipėda, Lietuva | E-mail: asta@valkor.lt  | Tel.: +370 (46) 34-44-93  
Tinklapis: www.valkor.lt  
Gamintojas: CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. | Clichy Cedex, Prancūzija 
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