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Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Lyginamieji dažai išorės darbams

Silikoninės dervos dažai, skirti sulyginti spalvos
skirtumus pirmo tinko sluoksnio paviršiuje

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga
AQUAPANEL® lyginamieji dažai išorės
darbams – tai silikono dervos dažai, specialiai
sukurti išlyginti AQUAPANEL® baltą ir spalvotą
išorės mineralinio tinko sluoksnį. Jis ypatingai
laidus ir atstumiantis vandenį. AQUAPANEL®
lyginamuosius dažus išorės darbams galima
pasirinkti iš 212 atspalvių (žr. AQUAPANEL®
spalvų paletę).

Naudojimas
Pakuotė ir sandėliavimas
■ 12.5 litrų kibiras
■ Laikyti vėsioje, bet apsaugotoje nuo šalčio
vietoje (nuo +5 °C iki +25 °C), originalioje
pakuotėje
■ Saugojimo laikas sandarioje pakuotėje yra
12 mėnesių

AQUAPANEL® lyginamųjų dažų išorės
darbams pagrindas yra silikono derva. Šie
dažai buvo specialiai sukurti sulyginti
AQUAPANEL® balto ir spalvoto mineralinio
apdailos tinko galimas paviršiaus spalvos
variacijas, atsiradusias dėl džiūvimo, aplinkos
poveikio arba dengimo metu.

Prekių kodai:
129263
AQUAPANEL®
išorės darbams (PG I)
129264
AQUAPANEL®
išorės darbams (PG II)
129265
AQUAPANEL®
išorės darbams (PGIII)
129266
AQUAPANEL®
išorės darbams(PGIV)

Jie ypatingai laidūs ir atstumiantys vandenį.
Išdžiūvę turi mažus įtempimus, kurie padeda
išlaikyti originalią struktūrą. Jie užtikrina didelį
našumą, turi puikų mineralizuotą pagrindą,
juos galima dengti teptuku, voleliu ar purkšti.
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AQUAPANEL® lyginamuosius dažus išorės
darbams galima pasirinkti iš 212 atspalvių (žr.
AQUAPANEL® spalvų paletę).

Pagrindas / paruošimas

Darbas su lyginamaisiais dažais

Techniniai duomenys

Apsaugokite arba paslėpkite lengvai užteršiamus konstrukcijos elementus, tokius kaip
langai, palangės ir durys bei metalinės,
medinės, stiklo, plytų, natūralaus akmens arba
grindų dangos. Apsaugokite padengtus
paviršius nuo lietaus. Veikiant saulės spinduliams ir labai šiltam orui, uždenkite pastolius
tinklu arba prieš pradėdami darbą palaukite, kol
pagerės oro sąlygos. Pašalinkite dulkes, purvą
ar kitas medžiagas, sumažinančias sukibimą
su pagrindu. Jei reikia, atlikite valymą aukštu
slėgiu ir, prieš tęsdami darbus, leiskite pilnai
išdžiūti. AQUAPANEL® išorės mineraliniai
apdailos tinkai turi būti bent 2-3 dienų senumo,
pilnai susistovėję, stabilūs ir sausi.

Prieš pradėdami darbus, patikrinkite visų dažų
pakuočių atspalvį ir partijos numerį ir patikrinkite atspalvio tinkamumą atlikdami bandomąjį
dažymą. Nenaudokite dažų iš skirtingų kibirų
vieno namo fasadui. Jei reikia, sumaišykite
juos kartu švarioje talpoje. Gerai išmaišykite
dažus kibiruose ar talpose. Priklausomai nuo
panaudojimo, AQUAPANEL® lyginamieji dažai
išorės darbams gali būti atskiesti vandeniu iki
5%. Beoriam dažymui, praskieskite vandeniu
apie 5%. Tuo atveju, jeigu yra dideli atspalvių
skirtumai nuo norimos pagrindo spalvos,
rekomenduojame atlikti bandomąjį paviršiaus
dažymą.

(pagal DIN 18363/ 53217)
Tūrinis tankis
1,50 kg/dm3

AQUAPANEL® lyginamuosius dažus išorės
darbams tepkite plonai ir lygiai, dažydami ant
drėgno, stabilaus, švaraus ir sauso
AQUAPANEL® mineralinio dekoratyvinio tinko
išorės darbams paviršiaus. Paviršiai, esantys
šalia, turi būti nudažyti tą pačią dieną.
Nenutraukite paviršiaus dažymo; užtikrinkite,
kad dažymas vyktų ant drėgno paviršiaus ties
pastolių perėjimu.
Dažant ranka, naudojamas volelis arba
teptukas. Dideli paviršiai taip pat gali būti
purškiami, naudojant beorį pulverizatorių,
įsitikinus, kad dažų paviršiuje nesusidarys
migla.
Pakartotiniams
užsakymams
nurodykite
užsakymo numerį.

+370 5 213 2222

www.knauf.lt
info@knauf.lt

Vandens garų
pralaidumas
sd vertė
Atsparumas vandens
garų difuzijai μ
Vandens įgeriamumo
koeficientas

<0,05 m
= 1 klasė pagal
DIN EN 1062-1
< 500
w< 0.1 kg/m²
(m²·h0.5 )
= III klasė pagal
DIN EN 1062-1

Išeiga
0.22 l/m² ant grubaus pagrindo (AQUAPANEL®
mineralinis apdailos tinkas, grūdelio dydis 2
mm)
57 m² per kibirą (12.5 l)
Darbo laikas
Rankiniu būdu: apie 2 min/m ² (volelį lengvai
spauskite; skersinis dengimas leidžia dažams
susimaišyti).
Darbinė temperatūra / klimatas
Nenaudokite esant žemesnei kaip +5 °C
temperatūrai. Apsaugokite nudažytą paviršių
nuo šalčio ir greito džiūvimo.

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.
UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864
Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius
gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas
autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

