
Techninių duomenų lapas 
LACQUER Acrylic 

 
Purškiami dažai, 400 ml 
Lakas skirtas užbaigti dekoratyvinio dažymo darbams ant įvairių paviršių. 
 
Tiekėjas:  
UAB "Tegra state"                       
Kirtimu g. 67, LT - 02244, Vilnius                     
Tel.: +370 5 266 1167  
Fax.: +370 5 266 1167               
e-mail: info@tegra.lt 
Charakteristikos 

o Greitas džiūvimas 
o Atitinka RAL spalvų paletę 
o Blizgus arba matinis 
o Geras padengimas (priklauso nuo spalvos) 
o Kietas ir lankstus paviršius 
o Atsparus vandeniui 
o Be švino ir be chromo dalelių 
o Nėra ozoną ardančių medžiagų 

 

 

Fizinės ir cheminės savybės 
 
Pagrindas akrilas 
Spalva Pagal RAL paletę 
Mišiniai Propano ir butano mišinys 
Lakieji organiniai junginiai (VOC) VOCs žemiau 680 g/L  
Džiuvimo laikas 20°C *) max. 15 min  
Papildomų sluoksnių purškimas  iki 20 min arba po 24h 
Teorinė išeiga **) vidutiniškai 2 m2  
Rekomenduojamas sluoksnio storis Vidutiniškai 25 µm (vienas sluoksnis) 
Rekomentuojamas sluoksnių skaičius 2-4 

*) Džiuvimo laikas priklauso nuo sluoksio storio ir sluoksnių skaičiaus, temperatūros ir vėdinimo sąlygų. 
       **) Teorinis pasklidimo greitis, susijęs su emalio uždėjimu ant plokščio neporinio pagrindo, esant nejudančiam orui, esant 20 ° C 
temperatūrai, be technologinių nuostolių, kai dangos storis yra iki 25 µm. Praktinis paskirstymo greitis gali skirtis nuo teorinės vertės 
priklausomai nuo naudojimo sąlygų. 

 
Naudojimas 
 

Dažytas paviršius turi būti gerai paruoštas pašalinant dulkes ir riebalus. 

Aplinkos temperatūra dažant: mažiausiai 18 ° C. Pagrindas turi būti konservuojamas akrilo grunto dažais. Purškimas: indą 

stipriai purtykite maždaug 1 minutę, kad būtų vienalytė konsistencija. Bandymą purškite ant paslėptos vietos. Dažus tepkite 

25–30 cm atstumu nuo dažyto paviršiaus. 

Vėlesnius sluoksnius tepkite tol, kol bus pasiekta norima danga. 

Užtepę dažus nuvalykite purkštuką, apversdami indą aukštyn kojom ir keletą sekundžių paspausdami mygtuką. 

Pavojai 
Ypač degus aerozolis. Slėginis indas: kaitinant gali sprogti. Dirgina odą. Dirgina akis. Gali sukelti mieguistumą ar 
galvos svaigimą. Gali pakenkti organams per ilgai ar pakartotinai veikiant. Numatykite efektyvią ventiliaciją darbo 
vietoje, naudokite apsaugines pirštines ir akinius. 
 
Specialios laikymo sąlygos ir aerozolinio prodkto naudijimas 
Saugoti nuo vaikų. Laikykite atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų ugnies šaltinių. Neuždega. 

Nepurkškite ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio. Negalima pradurti ar deginti, net ištuštinus. Saugokite nuo saulės 

spindulių. Nelaikykite aukštesnėje kaip 50 ° C / 122 ° F temperatūroje. Turinį / talpyklą išmeskite į atskirą šiukšliadėžę. 

 
Perskaitykite informaciją etiketėje. Norėdami gauti profesionalias paraiškas, perskaitykite saugos duomenų lapą, 
kurį galite gauti paprašius iš info@tegra.lt 
Pastaba: 
Nors šiame lape pateikta informacija yra sąžininga, pagrįsta mūsų žiniomis ir patirtimi, ji turėtų būti patikrinta realiomis naudojimo sąlygomis. Ši 
informacija nesudaro jokių pretenzijų dėl garantijų ar galimos žalos, atsiradusios dėl netinkamo gaminio naudojimo, taip pat neatleidžia vartotojo 
nuo pareigos susipažinti ir laikytis visų su gaminio naudojimu susijusių teisinių nuostatų. . 
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