
CHALIX DECOR FINITURA

Pastos konsistencijos kalkiniai dažai, pagaminti iš gesintų 
kalkių, inertinių marmuro dalelių ir natūralių užpildų. Šie deko-
ratyviniai dažai turi kalkiniams gaminiams būdingų techninių 
savybių (didelis laidumas garui, natūrali apsauga nuo peli-
jimo), gali būti tonuojami įvairiais atspalviais, leidžia sukurti 
įvairių paviršiaus efektų, todėl puikiai tinka tiek istorinių pasta-
tų ir architektūros paminklų, tiek naujų pastatų apdailai. Jais 
lengva dažyti paviršių, dažai pasižymi geromis užpildomosio-
mis ir dengiamosiomis savybėmis.

Kalkiniai dekoratyviniai dažai  
vidaus darbams
• Patrauklus dažytas paviršius – blizgaus dekoratyvinio tinko  

(„Stucco Lucido“) arba kalkinės patinos („Calce Patinata“) efektai
• Laiko išbandytas sprendimas istoriniams pastatams ir architektūros 

paminklams
• Unikalus dažytojo sukuriamas rezultatas

PASKIRTIS
  Tinka sienoms, luboms ir dekoratyviniams interjero elementams (pvz., kolonoms) sau-

sose patalpose – gyvenamiesiems ir miegamiesiems kambariams,biurams ir viešoms 
patalpoms.

PAVIRŠIAI 
  Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems tinkuotiems bei betoniniams paviršiams, gipsinėms 

plokštėms, glaistytiems paviršiams, taip pat gruntuotoms medienos plaušų ir medienos 
drožlių plokštėms. Vidaus darbams.

PARUOŠIMAS 
  Paviršiaus paruošimas priklauso nuo konkretaus paviršiaus būklės ir jam keliamų reika-

lavimų. Apdorojamas paviršius turi būti lygus ir sausas, nuo jo turi būti nuvalytos dulkės, 
riebalai, sukreidėję sluoksniai, organiniai teršalai, taip pat prilipę arba atšokę sluoksniai. 
Paviršių valykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite valiklį. 
Seną atšokusį dažų sluoksnį pašalinkite, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad 
sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių pašiurkštinkite švitriniu 
popieriumi.

  Paviršių išlyginkite tinkamu „Ecoras“ kalkiniu tinku, tinkui išdžiūvus nušlifuokite jį smulkiu 
švitriniu popieriumi (Nr. 240) ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Dulkėms surišti ir paviršiaus 
sugeriamumui suvienodinti kalkiniu tinku nutinkuotą paviršių nugruntuokite gruntavimo 
dažų „Silikat Base“ ir vandens mišiniu 1:1. Paruoštu mišiniu dažykite paviršių teptuku 
kryžminiais judesiais; venkite mišinio nutekėjimo paviršiumi. Palaukite, kol paviršius gerai 
išdžius.

EFEKTAS - KALKIŲ PATINA („CALCE PATINATA“)
  Minkštu teptuku užtepkite ant paviršiaus pirmą sluoksnį dažų „Chalix Decor Finitura“, 

į kuriuos įpilta 50 procentų vandens pagal tūrį. Nudažytą paviršių palikite džiūti 4–6 
valandas, tada padenkite jį antruoju „Chalix Decor Finitura“ sluoksniu, kuriam į dažus 
įpilkite 70 procentų vandens pagal tūrį. Palikite paviršių 10–15 minučių džiūti, tada už-
tepkite trečią, paskutinį „Chalix Decor Finitura“ sluoksnį, kuriam reikia įpilti 100 procentų 
vandens pagal tūrį. Visus tris sluoksnius reikia dažyti teptuku kryžminiais arba apvaliais 
judesiais, kruopščiai suvienodinant visą paviršių.
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EFEKTAS - BLIZGUS DEKORATYVINIS TINKAS („STUCCO LUCIDO“)
  Plienine mentele suapvalintais kampais (Venecijos mentele) užtepkite ant paviršiaus pir-

mą neskiestų dekoratyvinių dažų „Chalix Decor Finitura“ sluoksnį. Leiskite paviršiui džiūti 
15–20 minučių, paskui nupoliruokite mentelės šonu. Dėmesio! Stebėkite, kad poliruojant 
ant paviršiaus neatsirastų žymių nuo mentelės kraštų. Panašiai kaip ir pirmąjį, ant pavir-
šiaus užtepkite antrąjį, o jei norite – ir trečiąjį dekoratyvinių dažų „Chalix Decor Finitura“ 
sluoksnį; prieš dengiant kiekvieną kitą sluoksnį paviršius turi padžiūti 15–20 minučių. 
Kiekvieną sluoksnį nupoliruokite. Jei reikia, dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 5% 
tūrio). Švelniam paviršiaus poliravimui galima naudoti polietileninę plėvelę.

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

+10 ... 25 °C (rekomenduojama +18±2°C), oro drėgnis < 85%. Dėl per aukštos patalpos 
temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiškas dažų sluoksnis.

•  Prieš naudojimą ir po skiedimo dažus kruopščiai išmaišykite. Didelius paviršius reikia 
dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.

•  Paviršių, kuriam keliami dideli atsparumo plovimui ir apkrovoms reikalavimai, nudažius 
dekoratyviniais dažais rekomenduojama padengti natūraliu vandeniniu vašku. Dėmesio! 
Nuo vaško paviršius gali patamsėti.

•  Naudojant pirmą kartą arba norint išgauti naują efektą, rekomenduojama dažus pir-
miausia išbandyti nedideliame plote. Dažų atspalvis gali skirtis nuo originalaus atspalvio 
dėl skirtingos paviršiaus struktūros, kitokio dengimo būdo arba kitokio šviesos kritimo 
kampo, ir tai negali būti priežastis reklamacijai. Kadangi „Chalix Decor Finitura“ yra 
kalkių pagrindu pagaminti dažai, jie yra balinantys, todėl tonuoti atspalviai gali daugiau ar 
mažiau skirtis nuo parodytų spalvų paletėje, ypač ryškūs atspalviai.

PAVIRŠIAUS VALYMAS
  Vėliau suteptas paviršiaus vietas valykite švariu drungnu vandeniu ir minkšta kempine. 

Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Nepatartina paviršiaus poliruoti.

TECHNINIAI DUOMENYS 
Paskirtis  Vidaus darbams

Rišiklis  Kalcio hidroksidas

Tankis  1,51 ± 0,05 kg/dm³

Sausųjų medžiagų dalis  57±2% (pagal masę), 80±2% (pagal tūrį)

Blizgumas (Gardner 60°)  Matiniai, nupoliravus tampa blizgūs

Sluoksnio storis (EN 13300)  E4  > 200 μm  ≤ 400 μm

Grūdelių dydis (EN 13300)  S1 smulkūs, < 100 μm

Sąnaudos (1 sluoksnis)  8-9 m2/l (Stucco Lucido), 11-12 m2/l (Calce Patinata)

Džiūvimo laikas (23 ºC, RH 65%)  Sausi liečiant po 1-2 val., paviršius dažomas pagal pasirinkto efekto kūrimo technologiją

Skiediklis  Vanduo; kiekis priklauso nuo pasirinkto efekto

Tonavimas  Spalvų paletė - „Chalix Decor Finitura“, 5051, baziniai atspalviai W05, M15, N00

Darbo įrankiai  Minkštas teptukas arba plieninis glaistiklis (Venecijos mentelė)

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  5 l ir 15 l
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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.

DARBO SAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
•  Atsargiai – gaminyje yra kalcio hidroksido, smarkiai pažeidžia akis. Naudoti apsauginius 

akinius arba kaukę. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Nedel-
siant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. 
Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas 
pateikiamas pareikalavus.

•  Neišpilti į kanalizaciją, gruntą, vandens telkinius. Skystus dažų likučius išvežti į pavojingų 
medžiagų surinkimo vietas; į atliekų konteinerius galima išmesti tik visiškai ištuštintą tarą.

•  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/l) – 200 g/l.  
LOJ kiekis gaminyje < 10 g/l 

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


