TECHNINĖ INFORMACIJA

IN-HOUSE WHITE
Greitam remontui

Produkto aprašymas:
matiniai dispersiniai dažai luboms ir sienoms. Lengvai dengiami, gera
dengiamoji geba, greitas rezultatas - lengvai atnaujinsite savo būstą.

balti

GAMINIO APRAŠYMAS
Pakuotės:

Blizgesio laipsnis:

2,5; 5; 10 l

matiniai

Produkto privalumai:

Darbo įrankiai / temperatūra:

− lengvai dengiami
− gera dengiamoji geba

dažus gerai išmaišyti. Dengti teptuku, voleliu arba purkštuvu.
Dengiant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei
+5°C. Po darbo įrankius išplauti vandeniu su muilu.

Savybės:

Džiūvimo trukmė:

− Skiedžiami vandeniu
− Tausoja aplinką
− Lengvai dengiami
– Puikiai dengia kraštus ir briaunas

kai aplinkos temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%,
paviršius išdžiūsta po 4-6 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 12 val.
Jei aplinkos temperatūra - žemesnė arba didesnis santykinis oro
drėgnumas, džiūsta ilgiau.

Tinkami pagrindai:

Sąnaudos:

Mineraliniai pagrindai
− kalkcemenčio tinkas
− gipsinis tinkas, gipskartonis
− kalkakmenis
− plytos, betonas
Seni, apkrovą išlaikantys paviršiai
− dispersiniai dažai, dispersinis glaistas, dispersinis tinkas.

10 litrų dažų užtenka maždaug 70 m² (apie 130 ml/m²) vienam
sluoksniui, kai paviršius lygus ir normaliai įgeriantis. Kai paviršius
šiurkštus, sąnaudos atitinkamai didesnės.

Atspalviai/ tonavimas:

Sluoksnių sandara/ skiedimas:

Balti dažai. Pakuotėje produktui būdingas pilkas atspalvis, tačiau, kai
šiais dažais padengtas paviršius išdžiūna, jis įgauna akinančiai baltą
spalvą. Produktą galima tonuoti rankiniu būdu su „Alpina Kolorant" arba
„Alpina Tint".

Gruntinis sluoksnis:
„Alpina In-House White" dažais, atskiedus iki 10% vandens.
Baigiamasis sluoksnis:
neskiestais „Alpina In-House White" dažais, jei būtina, galima
skiesti ne daugiau kaip 5% vandens.
Gruntavimas: jei reikia, iš pradžių gruntuoti „Alpina Grundierung"

Sudėtis:
sintetinės dervos dispersija, vanduo, mineraliniai užpildai ir priedai.
ES nustatytas ribinis LOJ kiekis, leidžiamas tokiam A/a kategorijos
produktui: 30 g/l. Šiame produkte yra <5 g/l LOJ.

Išsamesnė informacija apie produktą www.alpina.lt
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TECHNINĖ INFORMACIJA

IN-HOUSE WHITE
TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS
Pagrindo paruošimas:

Apkrovą išlaikantys emalinių arba dispersinių dažų sluoksniai:

atšokusius sluoksnius, purvo apnašas, taip pat pelėsius visiškai
pašalinti aukšto slėgio vandens srove arba sausai mechaniškai
nutekėjimo kryptimi. Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, švarus,
išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.

blizgius paviršius ir emalinių dažų sluoksnius pašiurkštinti.
Nešvarius, kreidinančius senus dažų sluoksnius nuvalyti aukšto
slėgio vandens srove. Gruntuoti „Alpina In-House White” dažais,
atskiedus iki 5 % vandens arba „Alpina Grundierung” gruntu.

Kalkcemenčio tinkas:

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

naujai padengtas tinko paviršius paliekamas 4 savaites džiūti.
Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami be paruošiamojo
apdorojimo. Stambiai akyti, įgeriantys, lengvai birūs tinko paviršiai
gruntuojami „Alpina Grundierung”. Stipriai byrantys, tepantys
tinkuoti paviršiai gruntuojami du kartus „šlapias į šlapią" metodu,
užgriebiant už dar drėgno ploto.

visiškai pašalinti nušlifuojant, nuvalant šepečiu, nugramdant,
aukšto slėgio vandens srovėmis arba kitomis tinkamomis
priemonėmis. Šlapiuoju būdu nuvalytus paviršius prieš dengiant
gerai išdžiovinti. Gruntuoti „Alpina Grundierung”.

Gipsinis tinkas, gipskartonis, dispersinis glaistas:
nušlifuoti sukepusį glaisto ar tinko paviršių, užglaistyti plokščių
sandūras, nušlifuoti, nuvalyti dulkes, po šlifavimo visuomet
nugruntuoti su „Alpina Grundierung".
Stipriai įgeriančius gipsinius pagrindus gruntuoti su „Alpina
Spezialgrundierung für Innen" (atskiedus vandeniu 1:2).

Paviršiai apnikti pelėsinių grybų, su nikotino, vandens, suodžių
arba riebalų dėmėmis:
pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašas mechaniškai pašalinti:
šlapiu šepečiu, nugramdyti arba nuskusti.
Paviršių nugruntuoti „Alpina Grundierung gegen Schimmel”,
galutinį sluoksnį dengti „Alpina Kitchen and Bath”. Nikotino,
vandens, suodžių bei riebalų dėmės nuplauti vandeniu, įpylus
riebalus skaidančio ploviklio, ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti tam
tinkamu izoliuojamuoju gruntu.

Paprastų plytų ir nepadengtų silikatinių plytų mūras:

Mažos pavišiaus išdaužos:

galima dengti tik sausas, švarias plytas arba klinkerį be intarpų.
Mūro siūlės turi būti be plyčių, mūras turi būti sausas, be
išsikristalizavusių druskų. Gruntuoti „Alpina In-House White”
dažais, atskiestais vandeniu.

mažos išdaužos (iki 3 mm diametro) užtaisomos tinkamu glaistu.
Dideles išdaužas reikia užtaisyti specialiais remontiniais skiediniais.
Užtaisytas vietas gruntuoti „Alpina Grundierung".

KITA INFORMACIJA
Dėmesio:

Atliekų tvarkymas:

laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu
pasirūpinti tinkamu patalpų vėdinimu. Darbo metu negerti,
nevalgyti, nerūkyti. Patekus ant odos ar į akis, nedelsiant nuplauti
vandeniu. Saugoti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją, vandens
telkinius, nesusigertų į žemę. Panaudotus įrankius iškart po darbo
plauti muilu ir vandeniu. Purškiant neįkvėpti garų, išpurškiamų
dalelių.

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus.
Sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas.

Sandėliavimas:

TI Nr. 226_LT, 2017 m. balandžio mėn. redakcija

laikyti vėsiai, sandariai uždarytoje pakuotėje, ne žemesnėje nei
+5°C temperatūroje. Galiojimas: nepraimta pakuotė galioja
mažiausiai 24 mėn.

Ši techninė informacija yra parengta remiantis naujausiomis
technologijomis ir įmonės patirtimi. Kadangi galimų pagrindų ir
projektų įvairovė yra labai didelė, pirkėjas/vartotojas visuomet
privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam konkrečiam
objektui. Išleidus naujesnę techninę informaciją, ši TI redakcija
nustoja galiojusi.

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt
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