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IsoDeck
Specialūs vidaus dažai, izoliuojantys nikotino dėmes

Produkto aprašymas

Specialūs vidaus dažai, skirti greitam nikotino dėmėmis išteptų sienų ir lubų remontui.  „IsoDeck" dažai
izoliuoja nikotino dėmes. Išteptus paviršius dažant įprastiniais vandens pagrindo vidaus
dažais, nikotino dėmės ištirpsta ir lieka matomos. 

„IsoDeck" yra aplinką tausojantis produktas, be tirpiklių. Šiais dažais padengti paviršiai labai greitai
džiūsta, todėl jie ypač tinkami dažyti gyvenamąsias patalpas, biurus, restoranus, viešbučius ir kitas
patalpas, kur negalimos ilgos prastovos. Nudažius paviršių, greitai vėl galima naudotis patalpomis,
jose nesijaučia dažymo kvapo. 

„IsoDeck"  dažus naudojant sistemoje su izoliuojamuoju gruntu „Caparol AquaSperrgrund", nekenkiant
aplinkai, išsprendžiamos sudėtingų paviršių problemos, kaip antai, paviršių su gausybe nikotino
apnašų, išdžiūvusiomis vandens, suodžių ar riebalų dėmėmis atnaujinimas.

Paskirtis

■ Be tirpiklių ir plastiklių
■ Skiedžiami vandeniu, nekenkia aplinkai, silpno kvapo
■ Gerai izoliuoja
■ Difuziški
■ sd-vertė< 0,1 m

Savybės

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.Pagrindinė medžiaga

■ Standartinė prekė: 12,5 lPakuotė/indų talpa

Balti.
Spalvinami spalvinamaisiais dažais  „AmphiColor Vollton- und Abtönfarben" arba „CaparolColor
Vollton- und Abtönfarben" iki 10%. Spalvinant patiems, siekiant, kad atspalvis būtų vienodas, visą
reikiamą  nuspalvintų dažų kiekį permašyti tarpusavyje. 

Spalvos

Blausiai matiniai (pagal DIN EN 13 300).Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.Laikymas

Parametrai pagal DIN EN 13 300:Techniniai duomenys

Nuspalvinus gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų

■ Šlapias trynimas: Atsparumas šlapiam trynimui: 2 klasė, atitinka atsparumą dilimui pagal
DIN 53778.

■ Dengiamumas: Dengiamoji geba: 1 klasė, kai išeiga 8 m2 /l arba sąnaudos 125 ml/m2 . 
■ Didžiausias grūdelių
dydis:

Smulkūs (< 100 µm)

■ Tankis: Apie 1,5 g/cm3 
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Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi.  Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363,
sk. 3 nuorodų.

Tinkami pagrindai

Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio buitinio valiklio ir
palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusio vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu.

Teptuku, voleliu ir purkštuvais.
Dengimas beoriu purkštuvu: purškimo kampas 50°, purkštukas 0,021 – 0,025", purškimo slėgis
150 – 180 bar.
Panaudotus įrankius išplauti vandeniu.

Dengimo būdas

Paviršiai, vidutiniškai užteršti nikotino nuosėdomis
Įsotinant, tolygiai  dengti „IsoDeck" dažais, galima skiesti iki 5% vandeniu. Kontrastingus paviršius iš
pradžių reikia padengti gruntiniu „IsoDeck" sluoksniu, atskiedus  5 – 10% vandens. Stambiai akytus,
birius ir stipriai įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund E.L.F." arba „CapaSol LF" gruntu.
Nevienodai įgeriančius pagrindus gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund" arba „Caparol-Haftgrund"
gruntu.
Paviršiai, stipriai užteršti nikotino nuosėdomis ir su vandens, suodžių ar riebalų dėmėmis
Gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund" gruntu neskiedžiant. Gerai išdžiūvus grunto sluoksniui (ne
mažiau kaip 12 val.) padengti 1 -2 sluoksniais „IsoDeck", atskiedus ne daugiau nei 5% vandens.

Sluoksnių sandara

Dengiant lygius paviršius, vienam sluoksniui:
„Caparol AquaSperrgrund" - apie 110 ml/m2 
„IsoDeck" - apie 125 ml/m2 
Dengiant grublėtus paviršius – atitinkamai daugiau.

Sąnaudos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant ir džiūstant turi būti ne žemesnė kaip +5ºC.Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, „Caparol AquaSperrgrund" grunto
sluoksnis turi džiūti 12 val., tik tada galima dengti kitą sluoksnį. Padengus „IsoDeck" dažų sluoksnį, jis
turi džiūti 4– 6 val., vėliau galima dengti kitą sluoksnį. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro
drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Paviršiams, kurie itin užteršti, ir patalpoms, kurios turi būti suremontuotos per vieną dieną ir iš karto 
turi būti atiduotos  naudojimui, rekomenduojame gerai dengiančius ir silpno kvapo dažus „Dupa-inn".
Laikytis techninės informacijos Nr. 385. Purškiant beoriu purkštuvu, dažus gerai išmaišyti ir perkošti.
Pataisytų vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių, todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Nuorodos

Nuorodos

Nekenksmingas naudojimas patalpose įvertintas Fraunhofer Wilhelm-Klauditz institute, produktui
suteiktas ženklas TÜV „patikrinta dėl kenksmingų medžiagų".

Ekspertizė

Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Dengiant ir džiūstant, pasirūpinti gera ventiliacija. Dengiant
nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir
muilu. Neįkvėpti aerozolių. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip
vandens pagrindo dažus, sudžiūvusius – kaip sukietėjusius dažus arba buitines šiukšles.

Atliekų tvarkymas

Tokiam A/a kategorijos produktui leidžiamas ribinis LOJ kiekis: 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra
< 1 g/l.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-DF01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Polivinilacetato derva,  kalcio karbonatas, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai, konservantai
(metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo ypatybių šioje techninėje informacijoje neįmanoma
aptarti. Jeigu dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, kreipkitės į „Caparol”
atstovus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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