P R O D U K TO D UO M E N Y S

Techniniai duomenys

RedSeal® Supreme Self-Priming
Interior Waterborne

Rišiklis:

Etilen-vinilo acetatas

Blizgesys:

Flat
Eggshell
Semi-Gloss

Pliūpsnio taškas:

0-6 units @ 85°
15-25 units @ 85°
25-35 units @ 60°

N/A

Kietosios dalelės/tūris*: Flat
Eggshell
Semi-Gloss

47 ± 2%
43 ± 2%
40 ± 2%

Kietosios dalelės/svoris*: Flat
Eggshell
Semi-Gloss

64 ± 2%
57 ± 2%
53 ± 2%

RedSeal® Supreme Self-Priming Interior Waterborne yra aukštos
kokybės, savigruntuojantys, 100% akriliniai dažai .Šie dažai
suformuluoti nepriekaištingam dengiamumui ir lengvam darbui.Tai
GREENGUARD GOLD įvertintinimas, šie dažai pilnai ekologiški..
RedSeal® Supreme suteikia lygų vienodą bei labai patvarų
plaunamą paviršių. Šiais dažais galima dažyti beveik visus paviršius

Svoris/galonas*: Flat
Eggshell
Semi-Gloss

5.76 kg.
5.03 kg.
4.85 kg

nenaudojant specialaus grunto.

Dengiamumas: 40 m². iš galono, priklausomai nuo
paviršiaus porėtumo ir tekstūros

Z2600 Series – Flat
Z2700 Series – Eggshell
Z2500 Series – Semi-Gloss

•
•
•
•
•

LOJ*:

<50 g/L; 0.42 lb/gal

Savigruntuojantys
@ 4 mils wet; 1.9 mils dry
Labai geras išsiliejimas ir dengiamumas Plėvelės storis*: Flat
Eggshell
@ 4 mils wet; 1.7 mils dry
Lengvai daromi pataisymai
Semi-Gloss
@ 4 mils wet; 1.6 mils dry
Plaunami
GREENGUARD GOLD sertifikatas
* Produkto duomenys pateikti pagal:
Base1/white (Z2691,Z2791,Z2591)

Panaudojimas
Rekomenduojama vidaus sienoms, luboms, gipskartoniui, tinkui, medienai,
metalui ar prieš tai dažytiems paviršiams.

Džiūvimo laikas (@ 25°C, 50% R.H.):
Nelimpa:
Galima perdažyti:

30 minučių
4 valandos

Rekomenduojamos sistemos
Pastaba: Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros,

Šiuos paviršius galima dažyti ir nenaudojant grunto:
drėgmės ir plėvelės storio.
Gipskartonis
Skiedimas:
Vanduo
1 sluoksnis Pratt & Lambert® Drywall Latex Primer arba
1 arba 2 sluoksniai RedSeal® Supreme Self-Priming Interior Waterborne
Tonavimas:
Pratt & Lambert pigmentai
Mūras (>30 dienų), tinkas (>30 dienų)
1 sluoksnis Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer arba
1 arba 2 sluoksniai RedSeal® Supreme Self-Priming Interior Waterborne
Mūro blokeliai
1 sluoksnis Pratt & Lambert® concrete masonry grunto
1 arba 2 sluoksniai RedSeal® Supreme Self-Priming Interior Waterborne
Medis
1 sluoksnis Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer arba
1 arba 2 sluoksniai RedSeal® Supreme Self-Priming Interior Waterborne
Šie paviršiai reikalauja grunto:
Metalas
Eg
S-G
Bazės pagal blizgesį: Fl
1 sluoksnis Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer arba
Designer White
  
1 arba 2 sluoksniai RedSeal® Supreme Self-Priming Interior WaterborneAs of Base 1
  
Base 2
Base 3

As of 7/1/13, complies with:
Fl
Eg
S-G
OTC
SCAQMD
CARB
LADCO
EC
MPI Spec #:
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kvorta, galonas, 5 galonai

PRODUKTO DUOMENYS

Paviršiaus paruošimas
DĖMESIO! Senų dažų pašalinimas šveičiant, gramdant gali sukelti dulkes
kuriose yra švino. Kvėpavimas tokiomis dulkėmis gali pažeisti smegenis ar
kitaip paveikti jūsų organizmą, ypač kenksminga vaikams ir nėščioms
moterims. Atlikdami tokius darbus naudokite respiratorių, gerai vėdinkite
patalpas, pašalinkite atsiradusias dulkes.
Kad užtikrinti gerą sukibimą su paviršiumi jis turi būti švarus, nuriebalintas,
pašalinti kiti paviršiaus nešvarumai. Po to kai paviršių nuplausite leiskite jam
gerai išdžiūti. Jei yra atšokusių senų dažų juos nugramdykite ir sušveiskite
paviršių, kad jis būtų glotnus. Visus blizgius paviršius sušiauškite su
šveitimo popieriumi. Užtaisykite visus įtrukimus ar skyles kokybišku glaistu,
kad paviršius būtų vientisas.Kai paviršius išdžius nugruntuokite jį.

RedSeal® Supreme Self-Priming Interior
Waterborne
Z2600 Series – Flat
Z2700 Series – Eggshell
Z2500 Series – Semi-Gloss

Dažymas
Temperatūra (oro, paviršiaus ir medžiagų):
Dažyti kai temperatūra aukštesnė nei 10°C
Neskiesti

Gipskartonis: Užglaistykite visus įtrukimus, skyles ir sušveiskite. Visos
tvirtinimo detalės turi būti užglaistytos ir sušveistos. Pašalinkite visas
šveitimo dulkes.
Tinkas: Leiskite tinkui gerai išdžiūti ir sukietėti. Kad pašalinti iš jo visas
nereikalingas šalutines medžiagas galima tinką apdirbti acto tirpalu (1/8
koncentracijos) po to švariai nuplauti vandeniu ir leisti išdžiūti.
Mūras/Mūro blokai, Cementiniai blokeliai: Nauji paviršiai turi būti
išsistovėję bent 30 dienų arba pagal gamintojo rekomendacijas. Jų pH turi
būti tarp 7 ir 10. Pašalinti visas druskas ar kitus darinius likusius ant
paviršiaus.
Aliuminis ir cinkuoti paviršiai: Nuvalykite visus paviršiaus
nešvarumus, riebalus. Pašalinkite korozijos darinius šveitimo
popieriumi, plieno vilna ar kita abrazyvine medžiaga.
Nauja mediena: Nušveiskite paviršių iki švelnaus naujo paviršiaus.
Pataisykite visus įtrūkimus, skyles ir kitus trūkumus su kokybišku
glaistu bei nušveiskite. Nepamirškite nuvalyti šveitimo dulkių.
Sandarinimas: Užtaisykite plyšius tarp sienų ar kitų dažomų paviršių
lateksiniu ar silikoniniu sandarikliu po to kai nugruntuosite paviršių.
Pelėsis: Prieš dažant pašalinkite pelėsius su tam skirtomis priemonėmis.
Po to nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūtiCl

Beoris purškimas:
Slėgis ……………….
Antgalis………………
Skiedimas……………

2000 psi
.015” - .019”
Nerekomenduojama

Paprastas purškimas:
Oro slėgis. ..…………
Slėgis……… ……. ..
Antgalis………………
Skiedimas……………

40-60 psi
20 psi
704/FX
Iki 0.5 l vandens

Teptuku:
Teptukas…………….
Skiedimas……………

Nylon/polyester
Nerekomenduojama

Voleliu:
Voliukas………………
Skiedimas…………….

¼” – ¾” sintetinis
Nerekomenduojama

Patarimai
•
•
•
•
•

Kruopščiai nuvalykite paviršių
Pasirūpinkite, kad paviršius būtų vienalytis
Pataisykite visus paviršiaus trūkumus
Užpildykite plyšius prie langų ir durų kokybišku
užpildu
Naudokite tik kokybiškus dažomus akrilus

Valymas
Jei dažydami pritaškėte ar išpylėte dažus, nedelsdami išplaukite muilu bei
vandeniu. Įrankius po darbo taip pat išplaukite muilu bei vandeniu, o po to,
kad nerūdytų, sudrėkinkite mineraliniu spiritu. Naudodami mineralinius
spiritus, naudokitės gamintojo nurodymais.

Dėmesio
- Neužšaldykite
- Tik vidaus darbams
- Fotochemiškai neaktyvus
- Nenaudoti horizontaliems paviršiams dažyti
arba ten, kur rinksis vanduo

an-up
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