Теchninė informacija

Liniendekor
Struktūriniai vidaus dažai su efektais

Produktas
Paskirtis

Savybės
Pigmentų pagrindas
Spalva
Blizgesio laipsnis
Spalvinimas
Rišiklis
Tankis
Sudėtis
Produkto kodas
Dengimas
Pagrindas

Dengimas,
sluoksnių sandara

Liniendekor

Balti struktūriniai dažai vidaus sienų apdailai su EFFEKT-DESIGN šepečiu-šukomis.
Prabangiai atmosferai sukurti tarp savo keturių sienų, taip pat visuomeninėse ir
gamybinėse patalpose: parduotuvėse, biuruose ir t. t.
Puikiai tinka prieš dengiant „Effekt-Design Metallica“ ar kitais modernių atspalvių dažais.
Lengva dengti ir suteikti faktūrą.
Titano dioksidas
Balta
Matiniai
Įmaišoma iki 10% „Voll- und Abtönfarbe“ spalvinamųjų dažų
Sintetinė dispersija
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Apie 1,55 g/cm
Vinilacetato dispersija, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, priedai, konservantai
(metil-/benzil- ir chlor-izotiazolinonas)
M-DF01

Pagrindas turi būti lygus, tankus, tvirtas, švarus, sausas, be riebalų ir sukibtį
mažinančių dalelių.
„EFFEKT DESIGN Liniendekor“ dažais be paruošimo galima dengti tokius paviršius:
 apkrovą išlaikančius dispersinius sluoksnius;
 silpnai sugeriančius tinkus;
 tinkamus plisuotus sienų apmušalus (žr. gamintojo instrukcijas).
Pastaba: kontrastingus pagrindus padengti dispersiniais vidaus dažais, kuriems
būdinga gera dengiamoji geba.
Kaip alternatyvų pagrindą galima panaudoti tinkamus plisuotus sienų apmušalus.
Remontuojant dangą bus lengva pašalinti.
Netinkami pagrindai, kuriuos prieš dengiant reikia pašalinti:
 netvirti, atsisluoksniavę seni sluoksniai;
 seni klijinių dažų sluoksnis;
 faktūriniai tapetai, atsiklijavę tapetai.
Pagrindai, kuriuos prieš dengiant reikia apdoroti „Tiefgrund LF“:
 neapdorotas betonas;
 užglaistytos vietos;
 gipskartonio plokštės;
 stipriai arba nevienodai sugeriantys tinkai.
„EFFEKT DESIGN Liniendekor“ dažus prieš dengiant gerai išmaišyti. Voleliu padengti
ploną sluoksnį ir išlyginti horizontaliai.
Nedelsiant EFFEKT DESIGN šepečiu-šukomis dar drėgnam paviršiui suteikti norimą
linijų faktūrą. Esant sujungtų linijų faktūrai, reikia atidžiai žiūrėti, kad sandūros švelniai
išlygintos. Kartkartėmis nuo šepečio pašalinti perteklinę medžiagą, jį išplauti ir
išdžiovinti. Dengti užgriebiant už dar drėgno ploto.
Baigiamasis sluoksnis
Išdžiūvus „Liniendekor“ dažams, voleliu padengti storą sluoksnį „EFFEKT-DESIGN
Metallica“ ir tolygiai išlyginti.
„EFFEKT-DESIGN Metallica“ nedelsiant nespaudžiant išlyginti šepečiu-šukomis
lygiagrečiai su linijomis. Susidariusias sandūras švelniai išlyginti. Kartkartėmis nuo
šepečio pašalinti perteklinę medžiagą, jį išplauti ir išdžiovinti.
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Sąnaudos
Skiedimas
Įrankių valymas
Džiūvimo trukmė

Dengimo
temperatūra
Pakuotė
Laikymas

Pastaba: darant trumpą darbo pertrauką, įrankius reikia suvynioti į foliją.
2
Dengiant lygius, šiek tiek sugeriančius pagrindus, sunaudojama apie 450 ml/m . Nuo
padengto „EFFEKT DESIGN Liniendekor“ kiekio priklauso linijų faktūros intensyvumas.
Kiek reikia tiksliai apskaičiuojama, padengus bandomąjį plotą.
„EFFEKT DESIGN Liniendekor“ visiškai paruošti dengti.
Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.
Kai temperatūra + 20°С ir santykinis oro drėgnumas 65 %:
vėl galima dažyti po 12-24 val. (priklausomai nuo sluoksnio storio). Visiškai išdžiūsta ir
išlaiko apkrovą per 3 dienas. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis,
džiūsta ilgiau.
Dengiant ir džiūstant, objekto ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.
5l
Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.

Pastaba
Saugumo priemonės

Saugus LOJ kiekis
Atliekų tvarkymas

Saugoti nuo vaikų. Purškiant neįkvėpti garų. Dengiant ir padengus gerai vėdinti
patalpas. Patekus į akis ar ant odos, gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją,
vandens telkinius ir gruntą. Naudojant vandenyje tirpius produktus, panaudotus
įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir muilu.
Asmenims, alergiškiems izotiazolinonui, konsultacija teikiama telefonu Nr. 0800
6333378
Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.
ES nustatytas ribinis LOJ kiekis produkte (A/a kateg.):30 g/l (2010). Šiame produkte
LOJ yra iki 1 g/l.
Perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės. Sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip
buitines atliekas. Pakuotes su skystais medžiagos likučiais atiduoti į senų dažų
surinkimo vietas. AVV atliekų kodas: Nr. 080112

Ši techninė informacija parengta remiantis naujausiais technikos laimėjimais ir firmos patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai gali būti labai
įvairūs, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui konkrečiu
atveju. Tai, kas pasakyta aukščiau, jokių teisinių įsipareigojimų nenumato. Išleidus naują leidimą, šis spaudinys nebegalioja.
Išsamesnė informacija tel. 0800/6333378, tel. Lietuvoje +37065011770
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kroicnachas
Telefonas 06 71 / 8 70-0  Telefaksas 06 71 / 8 70-397
Technikai 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de

