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PREMIUM VILLA LATEX ENAMEL 
 

Ilgaamžiškumu pasižymintys medienos dažai išorės darbams. Šie dažai apsaugo 

medieną nuo drėgmės, atmosferos ir UV poveikio, netrūkinėja ir nesilupa, taip pat 

juos galima plauti (1 stiprumo klasė). Itin elastingi, gerai dengia paviršių. 

 

ATSPARUMAS 

BLIZGUMAS 

SPALVA  

DENGIAMUMAS  

SKIEDIKLIS  

NEKIMBA DULKĖS PO 

GALIMA PERDAŽYTI PO 

SAUGOJIMAS 

IŠFASAVIMAS 

 

PASKIRTIS 

Išorės ir vidaus darbams. Tinka naujiems ir ankščiau dažytiems 

mediniams paviršiams, langų rėmams, durims, baldams, 

dailylentėms, lentjuostėms. Galima dažyti gruntuotus metalinius 

paviršius. 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti senus 

besilupančius dažus ir nešvarumus. Mikroorganizmus nuvalykite 

specialiais valikliais. Blizgančius, anksčiau dažytus paviršius  

pašiurkštinkite ir nuvalykite dulkes. Naujus ir senus paviršius, 

nuvalytus iki grynos medienos,  rekomenduojama įmirkyti medienos 

apsaugos priemonėmis, bei gruntuoti specialiu medinių paviršių 

gruntu, kuris tinka tolesniam padengimui vandens dispersiniais 

dažais. Metalinius paviršius prieš dažymą būtina nugruntuoti 

specialiai metalui skirtu gruntu. 

NAUDOJIMAS 
Prieš dažydami gerai išmaišykite. Dengti 1-2 sluoksnius purkštuvu, 
voleliu arba teptuku. Tolygiai padengti visą paviršių. Dažyti esant 
aplinkos temperatūrai +5...30 ºC. santykinei oro drėgmei < 80 %. 

DAŽYMO BŪDAS 
Voleliu, teptuku ar purkštuvu. 

 
 

1 stiprumo klasė (ypač atsparūs intensyviam plovimui).   

Pusiau matiniai. 

Balta, spalvinama įvairiais atspalviais. 

iki 12 m2 dažant vieną kartą. 

Vanduo. 

1-2 val. (22 °C 55 % RH). 

6  val. (22 °C 55 % RH). 

Laikyti sandarioje taroje +5…30 °C temperatūroje. 

1 L, 3 L. 

 

DAŽOMO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA 
Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti 
po 28 dienų. Valyti švelnia kempinėlės puse vandeniu arba 
naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai 
nuplaukite švariu šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar 
įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti. 

IŠEIGA 
Vienu litru nudažoma iki 12m2 dažant vieną kartą. 
Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali 
skirtis, priklausomai nuo pagrindo sąvybių bei dengimo 
metodo. 

APLINKOS IR DARBO SAUGA 
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. 
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-
chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono  2-metil-4-izotiazolin-3-
ono (3:1) ir 2-metil-4-izotiazolin-3-onas. Gali sukelti 
alerginę reakciją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines 
pirštines/ drabužius/ akių (veido)/ kvėpavimo takų 
apsaugos priemones. 

ĮRANKIŲ VALYMAS 
Išplaukite vandeniu.

 

Taikos pr. 34A, LT-50230 Kaunas, tel.: +370 616 28 591, el. p. kaunas@topcolor.lt 
Ukmergės g. 317B , LT-06306 Vilnius, tel.: +370 602 66 813, el. p. vilnius1@topcolor.lt 

P. Lukšio g. 16, LT-08222 Vilnius, tel.: +370 614 20 042, el. p. vilnius2@topcolor.lt 

Didmeninė prekyba, tel.: +370 611 12 400, el. p. vadyba@topcolor.lt 
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