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Spalvota impregnuojanti priemonė vandens pagrindu medienos apsaugai ir dekoravimui. 

 

Paskirtis:  Medienos apsaugai ir dekoravimui.  

 Išorės darbams. 
 

Tinkamumas:  Pjautiniai ir obliuotai visų rūšių medienai. 

 Naujų medinių paviršių apdailai. 

 Anksčiau jau vandenyje tirpiomis apsaugos priemonėmis apdorotai medienos apdailai. 

 Pastato mediniams elementams, tvoroms, verandoms, terasoms, langų rėmams ir durims.  

 Neskirta užkrėstai ir kenkėjų pažeistai medienai. 
 

Ypatybės:  1 bespalvė bazė (colorless) ir 9 paruošti atspalviai. 

 Sudėtyje nėra organinių tirpiklių. 

 Išryškina medienos struktūrą. 

 Atsparūs saulės spinduliams (ultravioletui), temperatūros svyravimui ir atmosferos 

poveikiams. 

 Saugo medienos paviršių nuo grybelių, dumblių, pelėsio. 

 Galima dengti laku SAKRET FV, siekiant pagerinti dangos atsparumą dilumui. 
 

Sudėtis:  Kopolimerinė akrilinė dispersija. 

 Neorganiniai pigmentai. 

 Technologiniai priedai. 
 

Techniniai duomenys: 

 
Spalva 

10 paruoštų spalvų: colorless, 

walnut, polisander, mahagony, 

cognac, oak, iron tree, alder, 

oregon, black wood. 

Džiūvimo laikas +23С temperatūroje ir esant 50% 

santykiniam oro drėgnumui 

Dulkės nelimpa po 1 val. 

Pakartotinas dažymas po 6 val. 

Tankis  1,00-1,05 g/cm³ 

Klampumas 100-200 P (Brookfield LV4, 20 rpm) 

Darbo ir pagrindo temperatūra Nuo +5°C iki +25 °C 
  

 

Pagrindo 

paruošimas: 

 Medienos drėgnumas neturi viršyti 20%. 

 Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, be puvėsio, grybelio ir dumblių.  

 Paviršių nuvalyti nuo dulkių ir purvo šepečiu ar gremžtuku. 

 Nuo paviršiaus visiškai pašalinti dažų plėvelę su statybiniu fenu, šepečiu ar gremžtuku. 

 Riebalų dėmes šalinti šarminiu plovimo tirpalu, po to paviršių nuplauti švariu vandeniu ir 

išdžiovinti. 

 Vinių galvutes ir kitas metalines detales rekomenduojama padengti antikoroziniu metalo 

gruntu SAKRET AntiRust. 

 Gruntavimui naudoti bespalvį (colorless) WOOD GUARD. 
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Darbas:  Produktas paruoštas naudojimui. 

 Prieš darbą būtina gerai permaišyti. 

 Norint gauti mažesnį spalvos intensyvumą galima skiesti bespalviu WOOD GUARD. 

 Dažyti teptuku išilgai medienos plaušui vienu ar du sluoksniais arba merkimo metodu. 

 Ypač kruopščiai apdoroti paviršiaus galus. 
 

Papildomi 

nurodymai darbui: 

 Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti ne mažiau +5°C ir santykinė 

oro drėgmė ne daugiau 80%. Optimali temperatūra +18±2°C. 

 Nedažyti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant ar pučiant stipriam vėjui. 

 Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą. 
 

Išeiga:  7–10 m2/l vienam sluoksniui pjautiniam paviršiui. 

 10–13 m2/l vienam sluoksniui obliuotam paviršiui. 
 

Įprastinis 

įpakavimas: 

 1 l metalinis indas 

 3 l plastikinis kibiras / pilnas padėklas 120 vnt. 

 10 l plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt. 
 

Sandėliavimas:  Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 12 mėn. 

 Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. 

 Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto 

naudoti nebegalima! 
 

Utilizavimas:  Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. 
 

Saugos informacija:  Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės. 

 Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/e) 130 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte         

15 g/l.    
 

Saugos ženklinimas:  Pavojingumo frazės:  

Nėra 

 Atsargumo frazės: 

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. 

P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir 

informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. 

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti 

kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
 

Papildomi 

nurodymai: 

 Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% 

santykiniam oro drėgnumui. 

 Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD). 
 

Produkto spalva Įprastinis įpakavimas 1 Įprastinis įpakavimas 2 Brūkšninis kodas 

Colorless 1 l  4751006563506 

Colorless 3 l 120 vnt. / pad. 4751006563513 

Colorless 10 l 33 vnt. / pad. 4751006563520 
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Walnut 1 l  4751006563391 

Walnut 3 l 120 vnt. / pad. 4751006563384 

Walnut 10 l 33 vnt. / pad. 4751006563377 

Polisander 1 l  4751006564626 

Polisander 3 l 120 vnt. / pad. 4751006564619 

Polisander 10 l 33 vnt. / pad. 4751006564602 

Mahagony 1 l  4751006563278 

Mahagony 3 l 120 vnt. / pad. 4751006563261 

Mahagony 10 l 33 vnt. / pad. 4751006563254 

Cognac 1 l  4751006563414 

Cognac 3 l 120 vnt. / pad. 4751006563421 

Cognac 10 l 33 vnt. / pad. 4751006563438 

Oak 1 l  4751006563339 

Oak 3 l 120 vnt. / pad. 4751006563483 

Oak 10 l 33 vnt. / pad. 4751006563476 

Iron tree 1 l  4751006563308 

Iron tree 3 l 120 vnt. / pad. 4751006563315 

Iron tree 10 l 33 vnt. / pad. 4751006563322 

Alder 1 l  4751006563285 

Alder 3 l 120 vnt. / pad. 4751006563292 

Alder 10 l 33 vnt. / pad. 4751006563469 

Oregon 1 l  4751006563223 

Oregon 3 l 120 vnt. / pad. 4751006563230 

Oregon 10 l 33 vnt. / pad. 4751006563247 

Black wood 1 l  4751006563346 

Black wood 3 l 120 vnt. / pad. 4751006563353 

Black wood 10 l 33 vnt. / pad. 4751006563360 
 

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai 

produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant 

netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją. 


