
• Vandens pagrindo 

• 1 dengiamumo klasė 

• 1 klasė pagal atsparumą drėgnajam šveitimui 

• Atsparūs valymo bei dezinfekavimo priemonių poveikiui 

• Tvirtai sukimba su paviršiumi 

• Laidūs vandens garams 

• Saugūs aplinkai ir žmogui 

PASKIRTIS 

Vidaus patalpų sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų  (tinko, 
gipso kartono plokščių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plytų mūro, 
betono ir pan.)  dažymui. Tinka intensyviai eksploatuojamų gyvenamųjų ir 
viešųjų patalpų sienų ir lubų, kurias reikia dažnai valyti, dažymui. 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Dažomas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus. 

Nedažytas paviršius: pašalinkite dulkes, purvą, riebalus, druskas. Porėtus 
ir stipriai įgeriančius paviršius gruntuokite IGIS AG giluminiu gruntu. 
Nelygų paviršių ir įvairius įtrūkimus išlyginkite pasirinktu IGIS glaistu, 
nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.  

Anksčiau dažytas paviršius: pašalinkite seną atsilupusią dažų dangą, 
užterštą paviršių nuplaukite vandeniu su muilu arba 3 % koncentracijos 
sodos tirpalu, po to švariu vandeniu. Sukibimo pagerinimui blizgų dažytą 
paviršių  pašlifuokite ir nuvalykite dulkes. Pelėsiais ir grybeliais paveiktą 
paviršių nuvalykite pelėsių valikliu. Esant įtrūkimams ir nelygumams, juos 
užglaistykite pasirinktu IGIS glaistu, glaistytą paviršių nušlifuokite ir 
nuvalykite dulkes, užglaistytas vietas gruntuokite gruntu prieš dažymą. 
 
Paviršiaus spalvos suvienodinimui naudokite IGIS gruntinius dažus. 

 
DAŽYMAS 
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai 
plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Spalvos tolygumo 
užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje. 
 
Didelius plotus dažykite be pertrūkių ta pačia kryptimi per visą sieną. 
Tolygi, kokybiškai susiformavusi danga gaunama gausiai volelį įmirkant 
dažuose. Dažymo metu venkite volelio išsausėjimo.  

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, dažų purkštuvas 

Įrankių valymas: vandeniu 

Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip 
+25 °C aplinkos temperatūra bei  (35–80)% 
santykinis oro drėgnis. Dažymo metu 
venkite skersvėjų ir tiesioginių saulės 
spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų 
sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška dažų 
plėvelė. 

Sąnaudos: 6-8 m2/l dažant du kartus. Tikslios 
sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį 
plotą 

Džiūvimo trukmė  

(23 °C, 50 % RH): 

dulkės nelimpa po 1 val. Pakartotinai 
dažyti galima tik pilnai išdžiūvus pirmam 
sluoksniui (po ~2-4 val.), priklausomai nuo 
pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio. 

 

 

TECHNINĖ INFORMACIJA  

Paskirtis: vidaus darbams 

Rišiklis: akrilo kopolimeras 

Skiediklis: vanduo 

Spalva: balta arba tonuojama pagal spalvynus 

Tankis: 1,28-1,45 g/cm³ (priklausomai nuo bazės) 

pH: 8,0-9,0 

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) 
kiekis: 

<2 g/l  LST EN ISO 11890-2 

Formaldehido koncentracija 
taroje: 

VdL-RL 03: 7 ppm arba (7x10-4) % 

Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal 
tūrį: 

42,0-46,0 % (priklausomai nuo bazės) 
 

Klasifikavimas pagal didžiausio 
grūdelio dydį: 

smulkus (iki 100 μm) LST EN 13300 

Blizgumo laipsnis, 85⁰: <5 (dulsvai matiniai) LST EN 13300 

Dangos storio sumažėjimas po 200 
drėgnojo šveitimo ciklų, μm: 

<5 LST EN ISO 11998; 1 klasė LST EN 
13300+AC 

Dengiamoji geba: 1 dengiamumo klasė, esant dažų sąnaudoms 
10 m2/l LST EN ISO 6504-3 A metodas 

Atsparumas valymo ir 
dezinfekavimo priemonių 
statiniam poveikiui (LST EN ISO 
2812-1): 

po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 4628-1; 
LST EN ISO 4628-2 

Gaminio originalioje pakuotėje 
tinkamumo trukmė: 

24 mėnesiai nuo pagaminimo datos 

Sandėliavimo ir transportavimo 
sąlygos: 

produktą laikykite sandariai uždarytą, 
sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 ⁰C 
iki +30 ⁰C temperatūroje, saugokite nuo 
pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės 
spindulių. 

Pakuotės ir brūkšniniai kodai: IGIS 3 A bazė 

0,9 l kibiras, 4771341013177 

2,7 l kibiras, 4771341013184 

9 l kibiras, 4771341013207 

IGIS 3 C bazė 

0,9 l kibiras, 4771341014655 

2,7 l kibiras, 4771341014662 

9 l kibiras, 4771341014679 

EKSPLOATACIJA 

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. 
Nešvarų dažytą paviršių valykite švariu drungnu vandeniu su minkšta 
šluoste ar kempine. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę. 
Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pH 6-8). Netinka 
valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Nenaudokite braižančių 
valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar šepečių. 
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ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, 
sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal 
galiojančius šalies įstatymus. 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir 
praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų 
lape. Gamintojas  pasilieka  teisę  daryti  techninius  pakeitimus. 
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai 
arba ne pagal paskirtį. 
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