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Greitai džiūstantis alkidinis gruntas su antikoroziniu pigmentu plieniniams paviršiams. 

 

Paskirtis:  Atmosferos veikiamų plieninių paviršių gruntavimui prieš dažymą alkidiniais metalo 

dažais SAKRET TopLak. 

 Profesionaliam naudojimui. 

 Vidaus ir išorės darbams. 
 

Tinkamumas:  Kaip galutinė danga sausose patalpose eksploatuojamiems plieniniams paviršiams. 

 Ypač tinka, kai technologinis procesas reikalauja labai greito paviršiaus džiūvimo! 
 

Ypatybės:  Visiškai matiniai. 

 Tonuojami pagal RAL spalvų paletę. 

 Sudėtyje yra antikorozinio pigmento.  

 Greitai džiūstantys. 

 Pagerina sukibimą su pagrindu. 

 Gerai dengiantys. 
 

Sudėtis:  Alkidinė derva. 

 Antikorozinis pigmentas. 

 Pigmentai. 

 Inertinis užpildas. 

 Tirpiklis. 

 Technologiniai priedai. 
 

Techniniai 

duomenys: 

 

Spalva Balta ir tonuojama (A ir C bazės) 

Skiediklis SAKRET AT 001 

Blizgesys Visiškai matiniai 

Džiūvimo laikas 

Esant sausos plėvelės 

storiui 50 µm 

+10°C +23°C +35°C 

Dulkės nelimpa po 40 min 20 min 10 min 

Pakartotinam dengimui 90 min 40 min 30 min 

Tankis  1,30- 1,40 g/cm³ 

Nelakiųjų medžiagų kiekis 65 % 

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

Pagrindo 

paruošimas: 

 Paviršius turi būti sausas ir švarus. 

 Nuo dažomo paviršiau pašalinti tepalus, riebalus, druskas, purvą ir metalo korozijos 

produktus,  naudojant mechaninį valymo metodą. 

 Anksčiau dažytą paviršių nušlifuoti ir pašalinti šlifavimo dulkes. 
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Darbas:  Gruntas paruoštas naudojimui. 

 Prieš darbą būtina gerai permaišyti. 

 Dirbti teptuku arba beoriu purkštuvu (tūtos diametras 0,011‘‘-0,015“, slėgis 120-160 bar). 

 Jeigu reikia, galima skiesti SAKRET AT 001 (iki 10% tūrio). 

 Pakartotinas dengimas galimas tik pilnai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui, kuo 

temperatūra aukštesnė, tuo džiūvimo laikas greitesnis. 
 

Papildomi 

nurodymai darbui: 

 Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir dažams džiūstant turi būti ne mažiau +5°C, o 

santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%. 

 Įrankius plauti  tirpikliu „ SAKRET AT 001“ iškart užbaigus darbą. 
 

Išeiga:  13 m2/l – esant 40 µm  sausai plėvelei (80 µm - šlapiai). 

 9  m2/l – esant 60 µm  sausai plėvelei (120 µm - šlapiai). 

 Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo 

metodų ir sąlygų. 
 

Įprastinis 

įpakavimas: 

 18 l metalinis kibiras / pilnas padėklas 22 vnt. 

 

Sandėliavimas:  Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn. 

 Sandėliavimo temperatūra nuo -10°C iki +25°C. 
 

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/i) 500 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte  

<500 g/l.    
 

Saugos ženklinimas:  Pavojingumo frazės: 

H226 - Degūs skystis ir garai 

H312 - Kenksminga susilietus su oda 

H315 - Dirgina odą. 

H332 - Kenksminga įkvėpus 

H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia 

ilgalaikius pakitimus 

 

 Atsargumo frazės: 

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros 

liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. 

P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius 

drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 

 

Signalinis žodis: Atsargiai 

Pavojinga medžiaga:  

Ksilolas, cinko fosfatas 

P303+P361+353 PATEKUS - ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus 

užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. 

P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, 

leidžianti laisvai kvėpuoti. 

P403+P233 - Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 
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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 Įpakavimas 1 Įpakavimas 2 Brūkšninis kodas 

Balta (A bazė) 18 l 22 vnt. / pad. 4751006563216 

Bespalvė (C bazė) 18 l 22 vnt. / pad. 4751006563117 
 

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. 


