
 

Puikiai išsaugo medienos išvaizdą                                                                                       
Puikiai apsaugo nuo drėgmės                                                                                                               
Puikiai valomas                                                                                                                                            
Sveikas patalpų mikroklimatas     

Dengti purškiant, voleliu, teptuku. Prašome naudoti specialius 
teptukus ar volelius akriliniams dažams. Dirbti ne žemesnėje kaip 
+8°C (pagrindo ir aplinkos) temperatūroje. 

Aqua Möbel 

Pakuotės dydis:

0,75 l ; 2,5 l

Blizgesio laipsnis:

Sveikas patalpų mikroklimatas  

puikiai saugantis ir gerai valomas lakas baldams ir kitiems mediniams 
daiktams. (Parketui dengti naudokite „Alpina Parkett”). Tinka išorės ir vidaus 
dažyvėmis padengtiems ir lakuotiems mediniams bei neapdorotos medienos 
paviršiams –  puikiai apsaugai nuo drėgmės poveikio ir sveikai gyvensenai.

blizgus, šilko matinis

Darbo įrankiai/ temperatūra:

Baldams - vandens pagrindu

Produkto privalumai:

kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, dulkės 
nelimpa po 2 val., vėl dažoma gali būti po 8 val. 

Mediena, medienos gaminiai                                                                                                                                                                                 
Apkrovą išlaikantys seni sluoksniai ant geležinių, metalinių, aliuminių, 
varinių, kietojo PVC ir kitų kietųjų plastikų paviršių

produktas leidžia išsaugoti puikią medienos išvaizdą; rezultatas – lygūs, 
greitai džiūstantys, negelsvėjantys, atsparūs dilimui, puikiai valomi paviršiai. 
Labai atsparūs oro sąlygoms  paviršiai ilgai išlieka blizgūs. Pagamintas 
vandens pagrindu, todėl darbo ir džiūvimo metu juntamas tik silpnas kvapas.

Savybės:

Spalvos/ spalvinimas:

Džiūvimo trukmė:

Išsamesnė informacija apie produktą interneto psl. www.alpina.lt 

Pirmas sluoksnis:                                                                          
„Alpina Grundierung für Holz”, neatskiedus.                            
Tarpinis ir viršutinis sluoksniai:                                                                    
„Alpina Aqua Möbel”, neatskiedus.

Skaidrus lakas. Galima nuspalvinti spalvinimo mašinomis – medžio 
atspalviais.

Sudėtis: 

Tinkami pagrindai:

akrilato dispersija, vanduo, glikolis ar glikolio eteris, priedai.                                            
ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių (LOJ), leidžiamų 
šiam gaminiui (A/d kateg.), kiekis: 130 g/l. Gaminys turi iki 30 g/l 
lakiųjų organinių junginių.

Paviršių struktūra/ skiedimas:

Paruošimas. Sąnaudos:

tinkamais įrankiais gerai nuvalyti dulkes, riebalus, sakus, senus 
atšokusius sluoksnius, nešvarumus. Senus blizgius emalės ar lako 
paviršius pašiurkštinti. Produktą gerai išmaišyti. Dengti teptuku, 
voleliu, purškiant, kai temperatūra ne žemesnė kaip +8°C. Paviršių 
padengti 2 sluoksniais. Nepadengtus išorinius medienos paviršius 
prieš tai reikia nugruntuoti gruntu „Alpina Grundierung für Holz”. 
Sąnaudos: apie 120 ml/m² vienam sluoksniui. 
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Baldams - vandens pagrindu

Pagrindas Naudojimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis
vidaus darbams Alpina Aqua Möbel Alpina Aqua Möbel

išorės  darbams 
1)

Alpina Aqua Möbel Alpina Aqua Möbel

Apkrovą išlaikantys 
seni sluoksniai

vidaus/ išorės 
darbams

Alpina Aqua Möbel Alpina Aqua Möbel

Dengiant teptuku voleliu purkštuvu

ml/m² 100-120 100-120 100-120

Laikymas:

laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, gerai vėdinamose patalpose. Laikymo 
temperatūra +5°C- +20°C. Galiojimas: nepraimtą pakuotę galima laikyti 
24 mėnesius. 
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Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis technologijomis 
ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei projektų įvairovę pirkėjas/ 
vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam 
objektui. Išleidus naujesnį techninį aprašymą, šis tampa negaliojantis.

Atkreipkite dėmesį: Atliekų tvarkymas: 

1) Kadangi nėra apsaugos nuo UV, dengti išorės paviršius, kurie nėra 
tiesiogai veikiami  atmosferos veiksnių.

laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti 
geru vėdinimu. Dirbant su produktu vengti valgyti, gerti, rūkyti. Patekus 
ant odos ar į akis, nedelsiant nuplauti vandeniu. Nepilti į kanalizaciją, 
vandens telkinius, neleisti susigerti į žemę. Įrankius muilu ir vandeniu 
nuplauti tuoj pat baigus darbus. Neįkvėpti aerozolio.

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. Sudžiūvusius 
likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas.                                 

pašiurkštinti; nušarminti; pažeistas vietas atsižvelgiant 
į paviršių paruošti ir 
nugruntuoti

Sąnaudos

Aqua Möbel 

Pagrindų paruošimas: Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

paviršių pašiurkštinti ir nuvalyti.                                                                                                                                                                                    
Pašalinti nešvarumus ir sukibtį mažinančias medžiagas (alyvą, tepalus).                                                                                                                                         
Papilkėjęs, sutrešęs medinis paviršius nušlifuojamas iki nepažeistos, 
apkrovą išlaikančios medienos ir kruopščiai nuvalomas.

apkrovos neišlaikančius sluoksnius visiškai pašalinti iki tvirto pagrindo.

Pagrindo paruošimas Pirmas sluoksnis
Mediena, medžio 
gaminiai

pašiurkštinti, nuvalyti Alpina Aqua Möbel, 10-15% 
atskiedus

pašiurkštinti, nuvalyti Alpina Grundierung für Holz
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TOLESNĖ INFORMACIJA 

KONTAKTAI 
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