
Gebindefoto

Tinkami pagrindai:

Alkidinė derva, vaitspiritas, titano oksidas, mineraliniai užpildai, 

priedai. ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių (LOJ), 

leidžiamų tokiam gaminiui (A/i kateg.), kiekis: 500 g/l. Šiame 

gaminyje LOJ < 500 g/l. 

Paviršių struktūra/ skiedimas: 

Dengimas. Sąnaudos:

Gerai nuvalyti dulkes, pašalinti senus atšokusius sluoksnius ir 

nešvarumus. Apkrovą atlaikančias senas dangas pašiurkštinti. 

Dengti du  „Alpina Window and Door” sluoksnius. Anksčiau 

nedengtus paviršius pirmiausia nugruntuoti „Alpina Grundierung für 

Holz” arba  „Alpina Grundierung für Metall”.   Produktą gerai 

išmaišyti.

Sąnaudos: vienam sluoksniui apie 100 ml/m².

Išsamesnė informacija apie produktą:  www.alpina.lt

Gruntinis sluoksnis:                                                                                                                                                                                                                        

„Alpina Grundierung für Metall”, neatskiedus                                                                                                                                                                             

arba                                                                                                                                                                                                                                             

„Alpina Grundierung für Holz”, neatskiedus.                                                                                                                                                                                       

Tarpinis ir viršutinis sluoksniai:                                                                                                                                                                    

„Alpina Window and Door”, neatskiedus. 

Balta

Sudėtis: 

Kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, dulkės 

nelimpa po 3 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 8 val.

Gruntuoti arba anksčiau dažyti mediniai, metaliniai paviršiai, kietasis 

PVC.

Produktas puikiai padengia kraštus, padengti paviršiai patvarūs, 

lengvai valomi, atsparūs įbrėžimams.  Susiliečiantys nudažyti paviršiai 

nesulimpa. Darbo ir džiūvimo metu juntamas tik silpnas kvapas.

Savybės:

Spalvos/ spalvinimas:

Džiūvimo trukmė:   

Blizgūs

Darbo įrankiai/ temperatūra/ dengimas:

Durims ir langų rėmams

Produkto privalumai:

Produkto aprašymas:

Puikiai padengia paviršius                                                                                                                                                                                                                                  

Patikima  apsauga nuo kenksmingų oro sąlygų ir drėgmės poveikio                                                                                                                              

Lengvai  valomi paviršiai

Emalinius dažus galima dengti purškimo pistoletu, teptuku arba 

voleliu. Dirbti ne žemesnėje kaip +5°C (pagrindo ir aplinkos) 

temperatūroje. Įrankius plauti vaitspiritu.

WINDOW AND DOOR

Pakuotės dydis:   

0,75 l ; 2,5 l

Blizgesio laipsnis:   

Labai gerai padengiantys alkidinės dervos emaliniai dažai langų 

rėmams ir durims išorėje bei viduje dengti.  Patikima apsauga nuo 

kenksmingų oro sąlygų bei drėgmės.
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Pagrindas Naudojimas Tarpinis 

sluoksnis

Viršutinis 

sluoksnis

vidaus darbams - Alpina Window and 

Door 

išorės darbams Alpina Window and 

Door

Alpina Window and 

Door

Geležis, plienas vidaus / išorės 

darbams

Alpina Window and 

Door

Alpina Window and 

Door

Kietasis PVC vidaus / išorės 

darbams

- Alpina Window and 

Door

Apkrovą 

išlaikantys seni 

sluoksniai

vidaus / išorės 

darbams

Alpina Window and 

Door

Alpina Window and 

Door

Dengiant teptuku voleliu purkštuvu

ml/m² 80-100 90-100 100

dd

Sandėliavimas:

Laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, gerai vėdinamose patalpose. 

Laikymo temperatūra +5°C- +20°C. Galiojimas: nepraimtą pakuotę 

galima laikyti 5 metus.

Skystis ir garai yra degūs. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos 

džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių ar žiežirbų, atviros liepsnos, 

karštų paviršių. Nerūkyti.

Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti lauke arba 

gerai vėdinamose patalpose.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: išskalauti burną. 

NESKATINTI vėmimo. Sudėtyje yra butanono oksimo. Gali sukelti 

alergines reakcijas.

Skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. 

Sudžiūvusius likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas.

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.

TI Nr. 471_BALT sudaryta 2019 m. sausio mėn.

WINDOW AND DOOR

Pagrindų paruošimas: Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Paviršių nuvalyti, jei reikia pašiurkštinti. Pašalinti nešvarumus ir 

sukibtį mažinančias medžiagas (alyvą, tepalus).

Apkrovos neišlaikančius lako, emalinių dažų sluoksnius visiškai pašalinti iki 

tvirto pagrindo.

Alpina Window and Door pašiurkštinti

Pažeistas vietas atsižvelgiant į 

paviršių paruošti ir nugruntuoti

SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Läike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti 

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija 

UAB „CAPAROL LIETUVA“, Ukmergės g. 223, LT-07156 Vilnius, Lietuva

Alpina Grundierung für Holz

Pirmas sluoksnisPagrindo paruošimas

Sąnaudos

pašiurkštinti

pašiurkštinti; nuplauti alkoholiu

pašalinti rūdis, nuriebalinti

Mediena, 

medžio 

gaminiai

Alpina Grundierung für Metall

Atkreipkite dėmesį: Atliekų tvarkymas:

pašiurkštinti; nuvalyti

Alpina Window and Door
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PAPILDOMA INFORMACIJA

КОNTAKTAI

 


