Greitai džiūvantis vinilinis emalis
VINITOP
CHARAKTERISTIKA:

Greitai džiūvantis vinilinis emalis. Sudaro pusiau matinę dangą,
atsparią periodiškiems atskiestų šarmų tirpalų, druskų, silpnų
tirpalų neoksiduojančių rūgščių poveikiams.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirtas dažyti metaliniams paviršiams, eksploatuojamiems
atmosferos sąlygomis, tame tarpe jūrų ir pramoninėje
atmosferoje.

TECHNINIAI RODIKLIAI:
Baltas (baze TAL). Tonuojamas
“TEMACOLOR SCALA” sistemą
Pusiau matinis

- spalva
- blizgesys
- nelakių medžiagų masinė
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PANAUDOJIMAS:

Prieš naudojant emalis stropiai išmaišomas. Jeigu reikia iki
darbinio klampumo atskiedžiamas tirpikliu (646, 647, R- 4): 0 5 %
pagal tūrį dengiant teptuku arba voleliu; 20 – 25 % pagal tūrį
dengiant pulverizatoriumi ir beorės pulverizacijos įrenginiu (tūtos
skersmuo 0,011" 0,017"). Oro ir dažomo paviršiaus temperatūra
turi būti ne žemesnė už minus 100С, santykinė oro drėgmė turi
neviršyti 85%.

GRUNTAVIMAS:

Plieniniai paviršiai gruntuojami vienu iš gruntų: VINIPRIM,
EPOPRIM, EPOPRIM-VINTEKS arba EPOCINK (žiūr. atitinkamų
gruntavimo priemonių naudojimo instrukciją). Plieniniai paviršiai,
eksploatuojami patalpų viduje gali būti dažomi be gruntavimo. Tuo
atveju dažomas paviršius turi būti nuvalytas nuo rūdžių ir
1
nešvarumų iki laipsnio Sa 2 /2 arba St3.
Cinkuoti paviršiai gruntuojami vienu iš gruntų: VL-02 arba
VINIPRIM.

SUNAUDOJIMAS:

Rygos lako ir dažų gamykla

Duomenys apie emalio sunaudojimą įvairaus storio dangoms
pateikti Lentelėje 2:

Daugavgrivos g. 63/65, Ryga, Latvija, LV-1007, Tel.: (+371) 67459117, Faksas: (+371) 67458931

Emalio plėvelės storis, μm
drėgna (neskiedus tirpikliu )
sausa
40
160
80
-

Būtinas sluoksnių skaičius,
norint gauti nurodyto storio
dangą
1
2

Lentelė 2.
Sunaudojimas, m2/l
(neįvertinus dengimo
nuostolių)
6,0 – 6,4
3,0 – 3,4

TIRPIKLIS:

646, 647, R – 4.

SAUGOJIMO TRUKMĖ:

36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje temperatūroje ne
aukštesnėje už + 30°С.

PAKUOTĖ:

2,7 l; 9,9 l.

DARBO IR SUPANČIOS
APLINKOS APSAUGA:

Lengvai užsiliepsnojantis. Kenksmingas.Dirginantis.
Kenksmingas įkvepiant ir kontakte su oda. Dirgina akis ir odą
Patekęs ant odos gali padidinti jos jautrumą. Pakartotinis
poveikis gali sukelti odos sausumą ir skilinėjimą. Garai gali
iššaukti mieguistumą ir galvos svaigimą

Rygos lako ir dažų gamykla

Daugavgrivos g. 63/65, Ryga, Latvija, LV-1007, Tel.: (+371) 67459117, Faksas: (+371) 67458931

