FLAT HYDRO MAT
100% Akriliniai Matiniai Dažai Atsparūs Poliravimui
Nepaliekantys Volelio Dryžių / Sienoms ir Luboms / Vidaus darbams
FLAT HYDRO MAT yra aukščiausios kokybės 100% akrilo latekso
dažai, kuriuose yra idealiai suderinti matiškumas ir atsparumas
plovimui. FLAT HYDRO MAT interjero dažai nepaliekantys volelio
dryžių, atsparūs poliravimui plaunami dažai, kurie garantuoja lengvą
priežiūrą. Pasižymi neprilygstamu ilgaamžiškumu, puikiu padengimu
ir sukibimu su paviršiumi. Sukurti tam, kad atitiktų griežčiausius visų
komercinių ir gyvenamųjų patalpų eksploatacinius reikalavimus net
intensyvaus eismo zonose. Puikus padengimas yra pasiekiamas
maksimaliu akrilo dervų kiekiu, ypatingu dažų išsiliejimu ir takumu,
formuojančiu labai lygią gražią matinę dangą be „varveklių“ efekto.
Rekomenduojami visur, kur yra reikalinga aukščiausios kokybės,
atspari plovimui ir valymui graži matinė danga.

Rekomenduojami paviršiai
• Glaistyti paviršiai;

• Gipso kartono plokštės;
• Betonas, mūras, tinkas, gipsas;
• Mediena;
• Aliuminis, cinkuotas metalas, juodasis metalas
(gruntuoti prieš dažymą);
• Stiklo pluoštas.

Produkto ypatumai

Duomenys

• Labai didelis atsparumas plovimui ir poliravimui,

Tipas: 100% Akrilo
Blizgumas: Matiniai  4 (pagal 85º skalę)
Vidutinė išeiga: 11-15 kv. / 1l
Svoris (1l)*: 1,39 kg. / 1l
Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 40% +/- 2%.
Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 57,0% +/- 2%.
LOJ (lakieji organiniai junginiai): 29 g/L

įskaitant tamsias spalvas (naudojant drėgną šluostę
iš mikrofibros);
• Idealiai tinka intensyvaus eismo zonoms;
• LOJ – 29 g/l - atitinka griežčiausius ES
reikalavimus;
• Ypač balti, atsparūs pageltimui;
• Tonuojami daugiau nei 4000 atspalvių;
• Labai geras plėvelės tvirtumas ir elastingumas;
• Silpnas kvapas. Idealiai tinka dažyti gyvenamose
patalpose;
• Puikus dengiamumas (neskaidrumas) PO PIRMO
sluoksnio;
• Puiki adhezija (sukibimas);
• Puikus dažų išsiliejimas ir pasiskleidimas ant
paviršiaus;
• Saugi vandens pagrindo dažų formulė
nepaliekanti volelio dryžių ant dažomo paviršiaus;
• Puikus dažų dengiamumas garantuoja mažesnę
išeigą (iki 15kv.m iš litro) ir taupo jūsų pinigus;
• Atitinka griežtus eksploatacinius ir estetinius
reikalavimus.
• Paženklinti “NF ENVIRONNEMENT” – sudėtyje
neturi daugelio kenksmingų medžiagų.

Įrankių valymas: šiltu muilinu vandeniu.
*Pateikti baltų dažų duomenys
Džiūvimo laikai (prie +25С ir 50% drėgnumo)
Nebelimpa prisilietimui:
30 minučių
Džiūvimas:
3 val.
Perdažyti kitą sluoksnį galite: po 8 valandų
Maksimalus atsparumas:
po 30 dienų
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Apribojimai: Nerekomenduojama dažyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė +10ºC
arba aukštesnė +28ºC, o taip pat paviršiaus temperatūra žemesnė 3ºC rasos taško. Saugokite dažus nuo
užšalimo. Dažai neskirti paviršių dažymui, kurie bus panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti
grindų dažymui. Dėmesio! Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaišykite. Darbo metu išjunkite
kondicionierius, venkite skersvėjo ir jei įmanoma atjunkite visas patalpų šildymo sistemas. Atvėsinkite ir
išvėdinkite patalpas jei karšta, ir praskieskite dažus 5-10% švaraus vandens. SAUGOTI NUO VAIKŲ!
Prieš darbą perskaitykite saugaus dažų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5)
2774827. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO!

Paviršiaus paruošimas
Visi paviršiai turi būti sausi, švarūs ir sausi. Paviršiaus paruošimas turi atitikti aukštos kokybės dažymo
standartams. Jei ant paviršiaus matosi senų kreidinių dažų likučiai, kruopščiai pašalinkite juos metaliniu
šepečiu ir pašalinkite dulkes. Užtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifuokite šlifavimo popieriumi.
Nugruntuokite visus paviršius. Naudokite tik aukštos kokybės gruntus. Prieš dažymą arba gruntavimą
kruopščiai pašalinkite dulkes. Nepamirškite, kad visi gruntai nėra skirti visų dulkių surišimui – jie suriša tik
dulkių likučius po jų pašalinimo.
Jei abejojate paviršiaus paruošimo kokybe kreipkitės konsultacijos į pardavėją.

Rekomenduojami gruntai

Leistinos dažymo temperatūros

Vidaus sienoms ir luboms naudokite baltą gruntą

Produktas:
Oras:
Paviršius:

Pakuotės

Dažymo įrankiai

1 litras / 1,39 kg.
3 litrai / 4,17 kg
10 litrų / 13,90 kg.

Naudokitės tik kokybiškais dažymo įrankiais!
• Sintetinio pluošto minkštas teptukas
• Volelis (8-12mm plauko ilgio)
• Purkštuvas (Dirbant su purkštuvu
rekomenduojame praskiesti dažus švariu
vandeniu iki 5%).

nuo +10ºC iki +28ºC
nuo +10ºC iki +28ºC
nuo +10ºC iki +28ºC

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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