
TINOVA 
TRADITIONAL TIXETT 
TRANSPARENT EXTERIOR

Gaminio savybės  TIX-ETT – tai lauko darbams skirta tiksotropinė medienos apsaugos priemonė alkidinės alyvos 
pagrindu, su dideliu sausųjų medžiagų kiekiu. Sudėtyje yra medienos dervų ir veikliųjų medžiagų, 
saugančių nuo grybinių ydų. Gerai įsigeria į medienos paviršių ir užtikrina efektyvų jo įmirkymą, 
kartu padengdama paviršių atmosferos poveikiui atsparia ir su pagrindu gerai sukibusia plėvele. 
Skirta naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems paviršiams. Galima 
naudoti ir giliai įmirkytai medienai, tačiau tokiu atveju padengto paviršiaus spalva gali skirtis nuo 
pateiktos spalvų paletėje. Dėmesio! Atkreipkite dėmesį, kad kai kurių Šiaurės šalyse paplitusių 
pušų rūšių sakai gali pabloginti sukibimą ir pamažu prasiskverbti į plėvelę.

Paviršiaus paruošimas  Paviršius turi būti švarus ir sausas, nuo jo reikia nuvalyti atšokusias daleles ir mikroorganizmus. 
Anksčiau apdorotus paviršius nuplaukite „Sadolin Cleaner“ arba „Pinotex Terreace Cleaner“. La-
bai užterštus ir suirusius paviršius, jei reikia, nuvalykite mechaniškai šepečiu arba paruoškite kitu 
būdu. Gerai perplaukite ir palaukite, kol išdžius. Seną medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir 
atšokusias daleles pašalinkite gremžtuku arba plieniniu šepečiu. 

Naudojimas  Švarų medinį paviršių nugruntuokite apsauginiu gruntu „Pinotex Base“. Tada padenkite paviršių 
2 „Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior“ sluoksniais. Skirtingai nei daugumos kitų medie-
nos apsaugos priemonių atveju, gaminiu „Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior“ padeng-
tą paviršių galima dažyti nesibaiminant, kad dažai nesukibs arba persišvies. Dėmesio! Yra pavo-
jus, kad ant anksčiau sėmenų aliejumi apdoroto paviršiaus atsiras pūslelių. Jokiu būdu nedenkite 
gaminiu sienos, kai ant jos krenta tiesioginiai saulės spinduliai, arba kai ji yra saulės įkaitinta. 
Šiaurinės pušys – didelės ir storos pušys, turinčios daug sakų.  Ties šakomis ir kitose sakingose 
vietose gaminys gali nutekėti, todėl medienos apsaugos priemonė gali blogai sukibti su paviršiumi 
arba po kurio laiko pradėti luptis. 

Tiksotropinė medienos apsauga
 - Didelis sausųjų medžiagų kiekis
 - Sudėtyje yra naturalių medienos dervų
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24 h

6-8
m²/l

10-25°C
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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.  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

Rišiklis alkidas

Tankis 0,94

Sausųjų medžiagų dalis 45

Sąnaudos 6–10 m2/l

Dengimo būdas teptukas, volelis, purkštuvas

Skiediklis vaitspiritas

Džiūvimo laikas (23 °C, RH 50%) Nekimba dulkės: po 6 val. 
Išdžiūsta: po 16 val. 
Galima dažyti:  po 24 val.

Sandėliavimas Saugoti nuo vaikų. Naudojamo gaminio savybės susilpnėja laikant jį ilgiau kaip 1 metus.
 

Priežiūra  Paviršių valymas: kol paviršius nesukietėja, apdoroto paviršiaus negalima plauti vandeniu (3–4 sa-
vaites). Kiekvienais metais nuplaukite paviršių plovikliu „Sadolin Cleaner“.  
Plovimas prieš dažymą: apdorotą paviršių nuplaukite plovikliu „Sadolin Cleaner“ ir švariai perplau-
kite. Stipriai dumbliais apaugusį paviršių nuvalykite priemone „Pinotex Terrace Cleaner“. 
 
Priežiūros terminai: priežiūros terminai priklauso nuo paviršių veikiančių sąlygų; pakartotinai pavir-
šių reikia apdoroti pagal poreikį.

Taisymas / pažeidimų šalinimas  Defektai turi būti taisomi ir remonto darbai atliekami su to paties tipo gaminiu, koks buvo naudotas 
pirmą kartą apdorojant paviršių. Prieš rinkdamiesi kitokius produktus įsitikinkite, ar jie suderinami 
su jau naudotais produktais. Pažeidimus taisyti reikia tokiu pačiu būdu, kokiu buvo atliktas pirmas 
paviršiaus apdorojimas. Paruoškite paviršių taip pat ir naudokite tokius pačius produktus, kaip 
pradinio apdorojimo metu. Perdažant arba spalvos keitimo atveju reikia naudoti tuos pačius pro-
duktus. Kreipkitės į produktų platintoją arba atstovą.

Atliekų perdirbimas  Dažų ir lako likučiai ir atliekos laikomi pavojingomis atliekomis, todėl juos reikia išvežti sunaikinti į 
pavojingų atliekų surinkimo punktą. Dėl atliekų tvarkymo žr. medžiagos saugos duomenų lapo 8 
dalį, kur yra pateikta informacija apie asmens saugos priemones.   
Skysti gaminio likučiai ir atliekos laikomos pavojingomis atliekomis: 08 01 02 (dažai ir lakai be ha-
logenuotų skiediklių). Tuščios ir sausos pakuotės yra nepavojingos atliekos.

Gamintojas  „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija

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