
PROFESSIONAL 
ETERNITTAK

Gaminio savybės  Vandeniniai pusiau matiniai šiferio stogų dažai. Skirti lauko darbams – naujiems ir anksčiau dažy-
tiems šiferio, cemento lakštų ir betoninių plokščių stogams dažyti. Dažuose yra veikliųjų medžia-
gų, stabdančių pelėsių ir dumblių augimą.

Paviršiaus paruošimas  Pagrindas turi būti tvirtas, sausas ir švarus, ant jo turi nebūti dumblių ir kerpių.  Dėmesio! Asbesto 
turinčius šiferio lakštus reikia valyti darbo saugos institucijų patvirtintu būdu. Lakštų paviršiaus 
defektus užtaisykite, sutrūkinėjusius ir pažeistus lakštus pakeiskite naujais. Stogo nuolydžio kam-
pas turi būti ≥ 22°. 

Gruntavimas  Paviršių nugruntuokite 1 sluoksniu stogo dažų „Professional Eternittak“, į kuriuos įpilta 10 % 
švaraus vandens. 

Dažymas  Paviršių dažykite 1 sluoksniu neskiestų dažų „Professional Eternittak“. 

Darbo rekomendacijos  Oro ir paviršiaus temperatūra apdorojant paviršių ir jam džiūstant turi būti +10...25 °C (rekomen-
duojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis – 40…80 % (rekomenduojama 65 %). Vengti dažyti vėjuotu 
ir drėgnu oru, arba jei per artimiausias 2 valandas gali būti kritulių ar iškristi rasa. Nepatartina 
dažyti, kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių arba yra įkaitintas saulės. Prieš 
dažant labai karštu oru, paviršių rekomenduojama sudrėkinti švariu vandeniu.

Stogo dažai

Vandeniniai šiferio stogų dažai:
 - sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, stabdančių pelėsių 

ir dumblių augimą
 - gaminami 4 populiarių spalvų

4-5 m²/l

10-25°C

8 h

PUSIAU 
MATINIAI



professional.sadolin.lt

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.  Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gami-
nys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasiliekame teisę keisti pateiktus duomenis be iš-
ankstinio pranešimo.

Techniniai duomenys

Paskirtis lauko darbams

Rišiklis akrilatas

Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°) pusiau matiniai (20)

Sąnaudos 4–5 m2/l

Džiūvimo laikas (23 ºC, sant. drėgn. 50%) sausi liečiant po 2 val., galima dažyti kitą sluoksnį po 8 val.

Skiediklis vanduo

Spalva „Svart“ – juoda „Antracitgra“ – antracito pilka „Mocca“ – mokos ruda „Svenskröd“ – švediška 
raudona

Darbo įrankiai teptukas, volelis, purkštuvas

Įrankių valymas vanduo

Laikymas uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 ºC)

Pakuotė 10 L
 

Darbo sauga  Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba 
etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Profesionaliems naudotojams saugos duomenų la-
pas pateikiamas pareikalavus.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas  Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gami-
nio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į 
pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas  „Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija 

Atstovas  UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (+370) 5265 3760 
info.lt@akzonobel.com

Stogo dažai




