
Techninė informacija D016R NOE

AquaPalace
Vandens dispersiniai dažai medinėms sienoms bei
konstrukcijoms. Be tirpiklių ir kenksmingų emisijų, saugo paviršių
nuo grybelių ir dumblių veisimosi.

Produkto aprašymas

Vandens dispersiniai, plonasluoksniai dažai medienai. Apsaugo paviršių nuo dumblių bei grybelių
vesimosi.

Paskirtis

Netikslių matmenų medinių paviršių tokių kaip lentų apkaloms, tvoroms, stogo malksnoms, balkono
turėklams, pergolėms spalviškam apipavidalinimui ir apsaugai. Taip pat tikslių matmenų medinėms
konstrukcijoms, kaip antai, medinėms plokštėms, staktoms, vartams, karkasams ir t.t. Be to, šie dažai
naudojami stogvamzdžiams bei stogloviams iš kietojo PVC ir cinkuotos skardos.

■ Su plėvele, apsaugančia nuo dumblių ir grybų
■ Skiedžiami vandeniu ir silpno kvapo.
■ Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be organinių tirpiklių.
■ Atsparūs atmosferos veiksniams.
■ Nelaidūs vandeniui pagal DIN 4108.
■ Labai gerai apsaugo nuo lietaus.
■ Labai laidūs vandens garams.
■ Negelsvėjantys.
■ Plonasluoksniai, neuždengiantys faktūros.
■ Gerai valomi.
■ Lengva naudoti.

Savybės

Dispersija sintetinių dervų pagrindu.Pagrindinė medžiaga

■ Bazė 1 (balti): 10 l
■ Bazė 3 (skaidrūs): 10 l, nuspalvinus

Pakuotė/ indų talpa

■ Bazė 1 (balti) galima naudoti nenuspalvinus.
■ Bazė 3 (skaidrūs) naudoti tik nuspalvinus.

Spalvos

„AquaPalace“  spalvinami „ColorExpress-System" mašinomis įvairiomis žinomų spalvynų spalvomis.

„AquaPalace“ (1 bazė) dažus galima spalvinti patiems „Alpinacolor“ arba spalvinamaisiais dažais
„AVA-AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe“.

Siekiant išvengti atspalvio skirtumų, reikiamą dažų kiekį reikia sumaišyti iškart, skirtingų partijų dažus
sumaišant vienus su kitais.

Vienos spalvos dažų perkant 100 litrų ir daugiau, galima užsakyti nuspalvinti gamykloje.

Šilko matiniai.Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimti indai galioja 24 mėnesius.Laikymas

■ Tankis: apie 1,3 g/cm³Techniniai duomenys
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Po spalvinimo gali atsirasti nedidelių techninių pakitimų.Nuorodos

Dengimas

Tikslių ir netikslių matmenų mediniai paviršiai. Pagrindas turi būti sausas, švarus, išlaikantis apkrovą ir
be sukibimą mažinančių dalelių.
Lapuočių medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 12%, spygliuočių - 15%. Laikytis medienos
apsaugos pagrindų nuostatų (žr., BFS atmeną Nr. 3), tai svarbu dėl padengtos medienos ilgalaikės
apsaugos.

Tinkami pagrindai

Naujos medinės konstrukcijos:
Mediniai paviršiai nušlifuojami pagal pluoštą, kruopščiai nuvalomi ir pašalinami ištryškę sakai. Aštrūs
kraštai nušlifuojami.

Pagrindo paruošimas

Sena, nepadengta mediena:
Sutrešęs, atmosferos veiksnių pažeistas medinis paviršius nušlifuojamas iki nepažeistos, apkrovą
išlaikančios medienos ir kruopščiai nuvalomas. Aštrūs kraštai nušlifuojami.

Dažyti mediniai paviršiai:
Pašalinti senas, apkrovos neišlaikančias dangas iki švaraus, apkrovą išlaikančio medienos pagrindo.
Tvirtas senas dangas nušlifuoti ir nuvalyti.

Cinkas, kietasis PVC:
Apdoroti amoniaku ir nušlifuoti.

Medžiaga jau paruošta dengimui. Prieš naudojant gerai išmaišyti.Medžiagos paruošimas

Dengiama teptuku arba voleliu.Dengimo būdas

Esant reikalui galima skiesti 2% vandens.Skiedimas
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1)         Mediniams paviršiams su vandenyje tirpiomis, dažančiomis priemaišomis visada naudoti
„Capacryl Holz-IsoGrund”, šakų vietas, padengti du kartus.
2)         Senų dažytų paviršių pažeistas vietas apdoroti iš anksto priklausomai nuo pagrindo rūšies ir
nugruntuoti.
3)         Prieš dengiant „AquaPalace" pagrindą būtina nušlifuoti. Būtina patikrinti izoliuojantį grunto
poveikį.

Dengiant lygią medieną, sunaudojama apie 120 ml/m2 vienam sluoksniui. Kiek reikia tiksliai,
apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Pagrindo, medžiagos ir aplinkos temperatūra:
Turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Dengimo sąlygos
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Kai oro temperatūra
20°C ir santykinis
drėgnumas 65%

Nelimpa dulkės Galima vėl dengti Atsparus lietui

Po 1 val. 4-6 val. 24 val.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Esant žemesnei temperatūrai ir aukštesniam santykiniam drėgnumui laikas atitinkamai prailgėja.

Panaudojus nuplauti vandeniu.Įrankių plovimas

„Aqua Palace" sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, kurios saugo fasadą nuo grybelių ir dumblių
atsiradimo. Ši apsauga yra ilgalaikė, bet ne amžina, jos trukmė priklauso nuo objekto vietos, nuo
padarytos žalos, drėgmės poveikio ir t.t., todėl mes negalime garantuoti, kad pelėsių ir
dumblių neatsiras labai ilgą laiką.
Dengiant dumblių ir grybelių pažeistus paviršius nuvalyti „OptiGrund E.L.F." arba „FungiGrund".

Nuorodos

Nuorodos

Kenksmingi vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, kitaip gali pažeisti žarnyno florą, parodyti gaminio pakuotę arba
etiketę. Neišleisti į vandens telkinius, kanalizaciją, neleisti susigerti į žemę. Dengti teptuku arba voleliu.
Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Dažant nevalgyti,
negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos nedelsiant nuplauti vandeniu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Sudžiūvę medžiagos likučiai sutvarkomi kaip buitinės
atliekos.

Atliekų tvarkymas

Šiame produkte leidžiamas kieksi (Kat.A/a): 30 g/l . Šiame produkte yra < 1 g/l LOJ (VOC).ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Akrilinių dervų dispersija, vanduo, pigmentai, mineraliniai užpildai, priedai, konservuojamosios
medžiagos.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Šioje techninėje informacijoje visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo technologijų aptarti
neįmanoma. Jei dengiate čia nepaminėtus pagrindus, pravartu pasikonsultuoti su mumis arba mūsų
bendradarbiais užsienyje. Mes mielai Jums patarsime, atsižvelgdami į konkretų objektą

Techninė konsultacija

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva“,
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, 
Tel. 8 5 2602015,
Faks. 8 5 2639283, 
El.paštas info@caparol.lt 
www.caparol.lt

 

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.
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