
ALPHALOXAN FARBE

Visiškai matiniai mineralinių fasadų apdailos dažai akrilo si-
loksano pagrindu, laidūs vandens garams. Dažų sudėtyje yra 
smulkaus kvarcinio smėlio, jie gerai užpildo paviršių. Stipriai 
su pagrindu sukimbantys dažai suteikia paviršiui hidrofobinių 
savybių. Atsparūs šarminei hidrolizei, lengvai dažomi. Sudė-
tyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių nuo dumblių ir grybų 
augimo ant nudažyto paviršiaus (poveikio trukmė priklauso 
nuo pastato konstrukcijos ir aplinkos sąlygų). Galima tonuoti 
įvairiais atspalviais. 

Silikoniniai dažai
• Geriausiomis silikatinių ir dispersinių dažų savybėmis pasižy-

mintys dažai
• Gerai praleidžia vandens garus, tačiau nelaidūs vandeniui
• Tinka naujiems ir anksčiau mineraliniais, silikoniniais arba dis-

persiniais dažais dažytiems mineraliniams paviršiams

PAVIRŠIAI
  Naujiems ir anksčiau silikoniniais, dispersiniais arba silikatiniais dažais dažytiems tin-

kuotiems, lengvojo betono ir betoniniams lauke esantiems paviršiams. Puikiai tinka, kai 
reikalingas hidrofobinis ir vandens garus gerai praleidžiantis paviršius. 

PARUOŠIMAS
  Paviršiaus paruošimas priklauso nuo konkretaus objekto būklės ir jam keliamų reikalavi-

mų. Dažomas paviršius turi būti tvirtas, lygus ir sausas, nuo jo turi būti nuvalytos dulkės, 
suodžiai, sukreidėję sluoksniai, dumbliai, kerpės ir kiti organiniai teršalai, taip pat prilipę 
arba atšokę sluoksniai. Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus ir susikris-
talizavusias druskas, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo. Pažeistus paviršius 
užtaisykite. Atsižvelgiant į tinko tipą ir džiūvimo sąlygas, naujai nutinkuotas paviršius turi 
pastovėti neapdorotas 2–4 savaites. Kalkinis tinkas ir mineralinis lengvasis tinkas turi 
pastovėti mažiausiai 4 savaites. Cementinio tinko drėgnis turi būti ne didesnis kaip 1,4%, 
kalkinio tinko – 0,9% (vandens dalis paviršiuje pagal tūrį). 

GRUNTAVIMAS
  Naują neapdorotą paviršių gruntuokite vieną kartą gruntavimo dažais „Alphaloxan Pri-

mer“, 30–50 % atskiestais švariu vandeniu.

  Seno silikoninių dažų sluoksnio prieš dažant gruntuoti nereikia.

  Seną silikatinių dažų sluoksnį gruntuokite vieną kartą gruntavimo dažais „Alphaloxan 
Primer“, 30–50 % atskiestais švariu vandeniu.

  Seną dispersinių dažų sluoksnį gruntuokite vieną kartą dažais „Alpha Grond“, į kuriuos 
atsižvelgiant į paviršiaus porėtumą įpilta apie 20–30 % skiediklio „Thinner per Alpha 
Grond“.

GALUTINĖ APDAILA
  Paviršių dažykite 1–2 dažų „Alphaloxan Farbe“ sluoksniais. Priklausomai nuo to, kokiu 

įrankiu dažysite paviršių, dažus atskieskite 30 % (dažant teptuku), arba 20 % (dažant 
voleliu) švaraus vandens. Kad dažų danga būtų tolygesnė ir atsparesnė oro sąlygoms, 
pirmą sluoksnį rekomenduojama dažyti teptuku, o antrą – voleliu.
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ROBUST
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Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro 
sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis.  Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus.  Importuotojas nepri-
siima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės 
importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

REKOMENDACIJOS 
•  Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti 

+5...30 °C, oro drėgnis < 85%. Negalima dažyti šaltu ir drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip 
pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių. 

•  Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; 
pertrūkius galima daryti tik kampuose.

•  Nudažyto paviršiaus atspalvis gali skirtis nuo dažų atspalvio dėl skirtingos paviršiaus 
struktūros, dažymo būdo, šviesos kritimo kampo, taip pat pagrindo sugeriamumo ir 
aplinkos sąlygų dažymo metu, ir tai negali būti priežastis pateikti reklamaciją. 

DAŽYTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA
  Įprastomis sąlygomis dažų plėvelė galutinai sukietėja per 1 mėnesį, todėl mėnesį po 

dažymo reikia vengti paviršių stipriai valyti. Užterštus paviršius galima nuvalyti nestipria 
srove slėginiu plautuvu be ploviklio. Prieš pradedant valyti reikia patikrinti, ar paviršius 
atsparus pasirinktam valymo būdui. Jei įmanoma, neprilipusius nešvarumus pašalinkite 
minkštu sausu šepečiu. Ant paviršiaus esančius pelėsius ir kerpes galima pašalinti vali-
kliu pagal instrukciją.  Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. 
Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių, taip pat ėsdinantys ir stipraus po-
veikio valikliai. Nuo valiklio ant paviršiaus gali likti dėmių. Norint laiku pastebėti paviršiaus 
pažeidimus, rekomenduojama dažytą paviršių kas 2–3 metus gerai apžiūrėti.

TECHNINIAI DUOMENYS 
Paskirtis  Lauko darbams

Rišiklis  Akrilo siloksanas

Tankis  1,54 ± 0,05 kg/dm³

Sausųjų medžiagų dalis  49±2% (pagal masę), 68±2% (pagal tūrį)

Blizgumas (EN 1062)  G3 matiniai, ≤ 10 G.U  85°, ~ 3 G.U  85°

Sluoksnio storis (EN 1062)  E3  120 μm

Grūdelių dydis (EN 1062)  S2 vidutiniai, < 300 μm

Vandens garų difuzija (EN ISO 7783-2)  V1 didelis  Sd = 0,10 m; V= 200 g/(m²*d)

Pralaidumas vandeniui (EN 1062-3)     W2 vidutiniai  W= 0,25 kg/(m2*h0,5)

Sąnaudos (1 sluoksnis)  9-11 m2/l, priklauso nuo paviršiaus lygumo

Džiūvimo laikas (23 ºC, RH 65%)  Sausas liečiant po 2-3 val., galima dažyti po 3-4 val.

Skiediklis  Dažant teptuku, vandens pilti 30%, dažant voleliu – 20% dažų tūrio

Tonavimas  Spalvų paletė – „Sadolin Professional“ ir „Acomix“; baziniai atspalviai W05, M15, N00

Darbo įrankiai  Teptukas ir volelis

Įrankių valymas  Iškart po naudojimo plauti vandeniu

Laikymas  Uždarytoje taroje, sausoje vėsioje vietoje. Saugoti nuo užšalimo! Neatidarytoje originalio-
je pakuotėje gaminį galima laikyti mažiausiai 36 mėn. nuo pagaminimo datos.

Pakuotės talpa  15 l

DARBO SAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS 
•  Kenksmingi vandens organizmams, gali sukelti nepalankius vandens ekosistemų pakiti-

mus. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją.  Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Profesio-
naliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.

•  Neišleisti į kanalizaciją, gruntą, vandens telkinius. Perdirbimui galima atiduoti tik visiškai 
tuščią tarą. Skystus nesunaudotus dažų likučius išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo 
vietas.

•  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/c) – 40 g/l.  
LOJ kiekis gaminyje < 40 g/l

ATSTOVAS
  UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760


