Daugiafunkcijinis atmosferai atsparus alkidinisuretaninis emalis
PENTATOP UNIVERSAL, PENTATOP UNIVERSAL M
CHARAKTERISTIKA:

Daugiafunkcijinis atmosferai atsparus alkidinis-uretaninis emalis

PANAUDOJIMO SRITIS:

- Metalinių paviršių, eksploatuojamų tiek atmosferos sąlygomis, tiek
patalpų viduje, dažymas. Sudėtyje esantys efektyvūs korozijos inhibitoriai
patikimai saugo metalinį paviršių. Galima dažyti gruntuotus ir negruntuotus
plieninius paviršius.
- Medinių ir betoninių grindų dažymas patalpų viduje. Taip pat leidžiama
dažyti medines grindis (lentų klojinius balkonuose, terasas, mansardas ir
pan.), eksploatuojamas patalpų išorėje, jeigu nėra pastovaus statinio
vandens, galinčio prasiskverbti pro dažyto paviršiaus defektus į medieną
(pvz., susidariusių ant dažyto paviršiaus ilgalaikių vandens sankaupų
(klanų)). Sudrėkusi mediena išburksta, dėl ko dar labiau skilinėja dažų
danga. Dažyti emaliu PENTATОP UNIVERSAL betonines grindis,
eksploatuojamas patalpų išorėje neleidžiama.

TECHNINIAI RODIKLIAI:
- spalva

Baltas (bazė А), tonuojamas šviesiais tonais, bazė С – tamsiais tonais
pagal RILAKOLOR sistemą.

- blizgesys

PENTATОP UNIVERSAL, blizgantis;
PENTATОP UNIVERSAL М, pusiau matinis.

- džiūvimo trukmė +200С
temperatūroje

Ne daugiai 12 val.

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS:

Rygos lako ir dažų gamykla

Metalinis paviršius prieš dažant PENTATОP UNIVERSAL turi būti
nuvalytas nuo nešvarumų ir korozijos produktų (rūdžių). Jeigu nėra
galimybės atlikti pilno paviršiaus nuo valymo korozijos produktų, reikia bent
jau pašalinti silpnai besilaikančias rūdis ir maksimaliai nuvalyti paviršių
abrazyvinėmis priemonėmis (švitriniu popieriumi, plieniniu šepečiu, šlifavimo
įrankiais ir kt.). Reikia atsižvelgti, kad šiuo atveju antikorozinės apsaugos
efektyvumas gali būti kiek tai sumažėjęs.
Grindys. Prieš dažant nuo grindų pašalinami nešvarumai Dengiant
PENTATОP UNIVERSAL anksčiau nudažytus paviršius, reikia atlikti
bandomąjį nedidelio plotelio dažymą, po to patikrinant tarpsluoksninę dažų
adheziją. Naujus betoninius paviršius galima dažyti ne anksčiau kaip po 28
parų (Nuo paviršiaus turi būti pašalintas kalkinis pienas, žiūr. atskirą
instrukciją apie betoninių paviršių paruošimą). Betonas turi būti vienalytis ir
idealiu atveju neturėti modifikuojančių priedų (polimerinės dispersijos,
kietėjimo greitintojai, hidrofobiniai priedai ir kt.). Paminėti priedai gali
neigiamai paveikti emalio adheziją su betonu. Todėl, kai tikslus betono
sąstatas yra nežinomas, reikia atlikti bandomąjį nedidelio plotelio dažymą,
po to mechaniškai patikrinant adheziją. Absoliuti betono drėgmė turi būti
nedidesnė už 4%. Medines grindis, eksploatuojamas patalpų išorėje,
rekomenduojama nugruntuoti bespalviais medieną saugančiais dažais
TEKSTURDEKORS.
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GRUNTAVIMAS:
Metaliniai paviršiai:

PANAUDOJIMAS:

Plieniniai paviršiai, eksploatuojami atmosferos sąlygomis – gruntais GF021,
RIAТОР PRIМER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIМER arba
FERALKID;
Aliumininiai ir cinkuoti paviršiai – gruntais VL-02 arba NEOSPRINT
PRIМER.
Prieš naudojant PENTATОP UNIVERSAL rūpestingai išmaišyti. Jei reikia iki
darbinio klampumo atskiesti vaitspiritu arba tirpikliu VAITSOL 0 – 10 %
pagal tūrį – dažant voleliu arba teptuku. Dengti pulverizacijos metodu
leidžiama tik pramoninės gamybos ir dirbtuvių dažymo baruose. teptuku,
voleliu, pulverizatoriumi arba beorės pulverizacijos įrenginiu (tūtos skersmuo
0,0110,017”).
Švarūs ir sausi ir nugruntuoti paviršiai PENTATОP UNIVERSAL dengiami
12 sluoksniais pulverizatoriumi, voleliu arba teptuku, nenugruntuoti
metaliniai paviršiai – 2-3 sluoksniais Grindys teptuku arba voleliu dažomos 2
sluoksniais. Oro ir dažomo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė už
+50С, santykinė oro drėgmė – ne didesnė už 85%.

SUNAUDOJIMAS:

9 -11 m2/l vienam sluoksniui.

TIRPIKLIS:

Vaitspiritas arba VAITSOL. Tie patys tirpikliai naudojami darbo įrankiams
plauti.

SAUGOJIMO TRUKMĖ:

48 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje

PAKUOTĖ:

Bazė А - 0,9 l; 2,7 l; 9,9 l. Bazė С – 0,85 l; 2,6 l; 9,5 l.

DARBO IR SUPANČIOS
APLINKOS APSAUGA:

Turi vaitspirito. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį žalingą poveikį
vandens aplinkai. Laikyti uždarytą ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti garų ir
aerozolių. Neleisti patekti ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis
medicininės pagalbos ir pateikti produkto pakuotę ar etiketę. Naudoti tik
gerai ventiliuojamose patalpose. Neleisti patekti į supančią aplinką. Laikytis
saugumo Lape pateiktų nurodymų

Rygos lako ir dažų gamykla
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