Vandeniu skiedžiami alkidiniai emaliai
RIALKID, RIALKID M
CHARAKTERISTIKA:

Vandeniu skiedžiami alkidiniai emaliai.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirti dažyti mediniams ir iš anksto nugruntuotiems metaliniams
paviršiams, eksploatuojamiems tiek patalpų viduje, tiek atmosferos
sąlygomis.

TECHNINIAI RODIKLIAI:
- spalva
- blizgesys
- nelakių medžiagų tūrinė
dalis, %
- džiūvimo trukmė +200С
temperatūroje
PANAUDOJIMAS:

Baltas (bazė А), tonuojamas šviesiais tonais Tonuoti tamsiais tonais
naudojama bazė C. Tonavimo sistema – RILAKOLOR.
RIALKID - blizgantis; RIALKID М – pusiau matinis.
40.
6 val.
Prieš naudojant emalis rūpestingai išmaišomas. Jei reikia iki darbinio
klampumo atskiedžiamas vandeniu. Emalis dengiamas 2 sluoksniais
teptuku, voleliu, pulverizatoriumi arba beorės pulverizacijos įrenginiu
(tūtos skersmuo 0,011 0,017”).Oro ir dažomo paviršiaus temperatūra
turi būti ne žemesnė už +100С, santykinė oro drėgmė turi neviršyti 70%.
Išlaukti iki dažant kitą sluoksnį +20 С temperatūroje reikia ne mažiau 8
val., o prie +10 С temperatūros – ne mažiau 12 val.

GRUNTAVIMAS:
- metaliniai paviršiai:

- mediniai paviršiai,
eksploatuojami atmosferos
sąlygomis:
SUNAUDOJIMAS:

Metaliniai paviršiai gruntuojami vienu iš gruntų: GF-021, NOVAKOR,
NEOSPRINT PRIMER, FERALKID .
Aliumininiai ir cinkuoti paviršiai gruntuojami vienu iš gruntų: VL-02 arba
NEOSPRINT PRIMER (žiūr. Instrukciją apie atitinkamų gruntų
panaudojimą).
Iš anksto gruntuojami viena iš bespalvių medieną saugojančių ir
impregnuojančių priemonių: TEKSTURDEKOR arba TEKSTURAKVA
BASE.
Duomenys apie emalio sunaudojimą įvairaus storio dangoms nurodyti
Lentelėje 1.

Emalio plėvelės storis, µм
sausa
40
60
TIRPIKLIS:
SAUGOJIMO TRUKMĖ:
PAKUOTĖ:
DARBO IR SUPANČIOS
APLINKOS APSAUGA:

Rygos lako ir dažų gamykla

drėgna
(neskiedus)
100
150

Būtinas sluoksnių
skaičius, norint gauti
nurodyto storio dangą
1
1

Emalio sunaudojimas,
m2/l
(neįvertinus dengimo
nuostolių)
10
6,7

Darbo įrankiai plaunami vandeniu.
36 mėn. Saugoti sandariai uždarytoje taroje prie temperatūros nuo
+5 С iki +30 С.
0,9 l, 2,7 l, 9,9 l.
Laikyti uždarytą ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti aerozolių. Patekus į
akis, nedelsiant plauti jas dideliu vandens kiekiu ir kreiptis medicininės
pagalbos. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir pateikti
produkto pakuotę ar etiketę. Turi kobalto oktato. Gali sukelti alerginę
reakciją. Naudoti apsaugines pirštines ir veido apsaugos priemones.
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