TOLL O PERL T5
Visoms Oro Sąlygoms Tinkami Fasadiniai Dažai su Siloksano Priedu
Ypatingai Matiniai / Atsparūs Betono Karbonizacijai
TOLL O PERL T5 yra atsparūs betono karbonizacijai unikalios
sudėties fasadiniai dažai (EN1062-1: C1).
Dažų sudėtyje yra akvafilinė derva, kuri leidžia puikiai sukibti ir
išdžiūti ant drėgnų paviršių. Todėl su šiais dažais galite dažyti
drėgnu oru, ant drėgnų pagrindų net kondensuojančių, nuo ryto
iki vakaro, nuo sausio iki gruodžio. Nereikia stipriai uždenginėti
fasadą norint apsaugoti nuo lietaus, nereikia laukti kol oras ir
paviršius sušils iki +5°C, nereikia laukti kol išdžius ryto rasa,
nereikia laukti kol išdžius fasadas po lietaus, nereikia bijoti
netikėto lietaus po 20 min.
Visos šios dažų savybės ženkliai pailgina fasadų dažymo
sezoną ir galimybes. Su TOLL O PERL T5 dažykite fasadus
nuo +2 iki 35°C, iki 90% santykinio oro drėgnumo, nuo ryto iki
vakaro nuo sausio iki gruodžio mėn.

Produkto ypatumai

Duomenys

• Visiems pagrindams, net ir kondensuojantiems;

Blizgumas: Mineralinis Matinis (<1 pagal 85°skalę)
Vidutinė išeiga: 7 kv./1l
Svoris (1l)*: 1,43 kg./1l
Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 55% +/- 2%.
Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 67,0% +/- 2%.
LOJ (lakieji organiniai junginiai): 20 g/L

• Nuo +2 iki 35°C, nuo ryto iki vakaro nuo sausio
iki gruodžio mėn.;
• Atsparumas lietui po 20 min. (prie +20°C ir 50%
santykiniam oro drėgnumui);
• Tinkami naudoti visais dažymo įrankiais (rankiniais ir mechaniniais);
• Greitai džiūsta;
• Kad rezultatas būtų nepriekaištingas, ypatingai
„gilus“ dažų matiškumas paslepia paviršiaus
defektus;
• Puiki adhezija (sukibimas);
• Puikus atsparumas blogam orui;
• Atsparūs pelėsiui, grybeliui ir dumbliams;
• Optimalus baltumas leidžia pasiekti puikų estetinį
rezultatą;
• Labai geras atsparumas blukimui;
• Tonuojami daugiau nei 300 šviesių ir tamsių
atspalvių.

Įrankių valymas: šiltu muilinu vandeniu.
*Pateikti baltų dažų duomenys
Džiūvimo laikai (prie +23°С ir 65% drėgnumo)
Nebelimpa prisilietimui:
po 20 min.
Antras sluoksnis:
po 4 val.
Dirbant vėsaus oro sąlygomis, siekiant apsaugoti nuo stipraus
lietaus, rekomenduojame pridengti fasadą apsauginiu tinklu 72
val.
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Apribojimai: Nerekomenduojama dažyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė +2ºC
arba aukštesnė +35ºC. Saugokite dažus nuo užšalimo. Dažai neskirti paviršių dažymui, kurie bus
panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti grindų dažymui. Nedažykite saulėkaitoje!
Dėmesio! Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Pirmam sluoksniui praskieskite dažus 5% švariu vandeniu.
Antram sluoksniui naudokite neskiestus dažus. SAUGOTI NUO VAIKŲ! Prieš darbą perskaitykite saugaus
dažų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. SAUGOKITE NUO
SUŠALDYMO!

Paviršiaus paruošimas ir dažymo ypatumai
Visi dažomi paviršiai turi būti švarūs, be dulkių ir riebalų likučių. Paviršiaus paruošimas turi atitikti aukštos
kokybės dažymo standartams. Jei ant paviršiaus matosi senų atsilupusių dažų likučiai, kruopščiai
pašalinkite juos metaliniu šepečių ir pašalinkite dulkes. Užtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifuokite
šlifavimo popieriumi, ir pašalinkite dulkes. Tvirtiems (nebiriems) pagrindams gruntas nereikalingas.
Pirmam sluoksniui praskieskite dažus 5% švariu vandeniu. Ne ankščiau nei po 4 val. dažykite neskiestais
dažais 1-2 sluoksniais.
Biriems pagrindams ir kalkiniam skiediniui prieš dažymą naudokite giluminį surišantį gruntą.

Rekomenduojami gruntai

Leistinos dažymo temperatūros

Tvirtas pagrindas: gruntas nereikalingas
Perdažomi paviršiai: gruntas nereikalingas
Kalkinis tinkas ir birus pagrindas: surišantis
giluminis gruntas

Produktas:
Oras:
Paviršius:

nuo +10ºC iki +35ºC
nuo +2ºC iki +35ºC
nuo +2ºC iki +35ºC

Pakuotės

Dažymo įrankiai

5 litrai / 7,15 kg
10 litrų / 14,30 kg.

Naudokitės kokybiškais dažymo įrankiais!
• Minkštas sintetinio pluošto kokybiškas
teptukas;
• Volelis (14-20mm plauko ilgio);
• Purkštuvas (dirbant su purkštuvu rekomenduojame praskiesti dažus švariu vandeniu 5-10%).

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
2

