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SU „TOLL O PERL T5“
DAUGIAU JOKIŲ RIBOJIMŲ FASADŲ DAŽYMUI

Nereikia uždenginėti fasado prieš lietų.
Nebereikia laukti kol išdžius ryto rasa.

DAUGIAU NEI 300 ATSPALVIŲ
Toll O Perl T5 galima tonuoti 100% visais
Cromology Façade atspalviais:
daugiau nei 300 atspalvių, nuo
tradiciškiausių iki šiuolaikiškiausių tonų
(rudos ochros arba geltonos ochros), iki
miestietiškesnių (antracito, juodos,
tamsiai mėlynos spalvos).
Toll O Perl T5 suderinami su
«Open colors » technologija.
Išskirtinės Tollens žinios apie
intensyvius ir tamsius atspalvius,
pritaikytus fasadui.

Nebereikia laukti kol paviršius išdžius po lietaus.
Nebereikia laukti kol paviršius įšils daugiau nei +5°C.

„TOLL O PERL T5“ YPATUMAI

Tikslas: palengvinti gyvenimą ir dirbti ištisus metus

• LENGVAS DARBAS ir
geras dažų plėvelės vientysumas be
projekcijų ir atspindžių
• Puikus dengiamumas ir paviršiaus prisotinimas

Ant drėgnų pagrindų,
net ant kondensuojančių

• Optimalus baltumas
• Perdažymas po 4h

Nuo ryto iki vakaro,
Nuo sausio iki gruodžio

SERTIFIKUOTAS ERR - ATSPARUMAS ANKSTYVAM LIETUI
Dėka T5 technologijos,
unikalioji derva dažuose Toll O
Perl T5 padaro dažus
atspariais lietui jau po 20 min.
ir puikiai sukimba su
drėgnais, ir kondensuojančiais
paviršiais.
Testas ERR (Atsparumas
Ankstyvam Lietui): dažų
plėvelės palyginimo
bandymas su ekonominės
klasės dažais ir mūsų Toll O
Perl T5 po 20 min.

ATSAKYMAI APIE
TECHNOLOGIJĄ T5

CERTIFIÉ

ERR

Visos temperatūros: Nuo +2° iki +35°C ir
džiūvimas per 20 min. +20°C temperatūroje
Visos terpės: Drėgnos ir kondensuojančios
Visi klimatai: Atsparumas lietui po 20 min. ir

BE T5

SU T5

drėgmei iki 90% oro drėgnumo
Visi dengimo metodai: Rankinis ir Mechaninis
Visos spalvos: nuo baltos iki tamsios

Unikali akvafilinė derva, kuri leidžia dažams
sukibti ir išdžiūti ant šlapių pagrindų.
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