
Produktas
„Optomal Color“ matiniai dažai, pagaminti 
dirbtinių dervų dispersijos pagrindu, atsparūs 
vandeniui, pasižymi mažomis sąnaudomis, 
geromis padengimo ir lipnumo savybėmis. 
Vandens pagrindu, neutralaus kvapo. 
Siūlome baltos spalvos arba tonuotus  pagal 
„Color Magic“ sistemą.
Produktas atitinka EN 13300:2002. 
Sertifikatas PZH.
Paskirtis
Patalpos, kurios nėra nuolat veikiamos 
drėgmės: svetainės, miegamieji ir ofiso 
patalpos. 
Mineraliniai paviršiai (tokie, kaip pvz., cem., 
cem. – kalk. ir gipsinis tinkas bei gipso – 
kartono plokštės), dažyti ar stiklo tapetais 
padengti paviršiai. 

Paviršiaus paruošimas
Paviršius turi būti tvirtas, švarus ir sausas, 
neriebaluotas, negali būti drėgmės ir pelėsių 
dėmių. Pašalinkite sutrūkinėjusį ir atšokusį 
dažų sluoksnį, paviršių nuplaukite vandeniu. 
Mažu įgeriamumu pasižyminčius paviršius 
nuplaukite vandeniu ir detergentu.
Gerai sugeriančius ir kreidos pagrindu 
padengtus paviršius, gipsinius paviršius ir 
gipso–kartono plokštes būtina padengti 
„Optogrunt Flat“ gruntuojančia priemone.

Dažymas
Dažyti  naujai tinkuotą paviršių galima praėjus 
3–4 savaitėms.
Dažymui naudokite volelį arba beorį purškimo 
metodą, dažykite dviem sluoksniais, darykite 

2–4 valandų pertraukas.  Oro ir paviršiaus 
temperatūra turi būti nuo +5°C iki +25°C ir 
santykinė oro drėgmė – mažesnė nei 80 proc. 
Atskirus paviršius, per vieną darbo ciklą, 
denkite tik tos pačios gamybos serijos 
produktu. Siekiant gauti tinkamą dažų 
konsistenciją gali būti skiedžiama iki 5% 
vandens
Techniniai parametrai 
Atsparumo drėgnam valymui klasė II 
Kontrasto koeficientas: klasė 1/7m2 
Grūdėtumas: smulkus <100µm 
Blizgumas: giliai matinis
Išeiga
apie 10 m2/l, vienam sluoksniui, lygiam 
paviršiui  
Irankių valymas Vandeniu iškart po naudojimo 
Pakuotės
Kibirai 2
Džiūvimas
apie 3 valandas (esant +20°C temperatūrai ir 
55 proc. santykinei drėgmei).
Sandėliavimas
Saugoti nuo drėgmės ir šalčio, geriausiai 
originaliose pakuotėse, ant palečių. Pradarytas 
pakuotes sandariai uždarykite. Neatidarius 
indo dažų galiojimo laikas 24 mėnesiai nuo 
pagaminimo datos nurodytos ant pakuotės. 
Produkto likučius rekomenduojama perpilti į 
kuo mažesnį indą, šiuo atveju saugojimo 
laikas sutrumpėja iki 3 mėnesių.

Lateksiniai-dispersiniai dažai 
vidaus darbams

 Plačiausia spalvų gama 
Puikiai dengia 
Sukuria lygų ir glotnų paviršių 
Sienoms ir luboms dažyti
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Utilizavimas
Tik visiškai tušti indai gali būti perdirbti 
pakartotinai. Išdžiuvusių dažų likučiai gali būti 
tvarkomi kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Kokybės kontrolė
Be nuolatinių išorinių kontrolės priemonių, 
medžiaga nuolat tikrinama  Hufgard Optolith 
Bauprodukte Polska Sp. z o. o. laboratorijoje 
remiantis normomis.

Papildoma informacija
Aukščiau išdėstyta informacija yra produkto 
aprašymas. Šis aprašymas tai bendri produkto 
panaudojimo nurodymai paremti bandymais ir 
patirtimi, tačiau neriboja kitokio panaudojimo 
galimybių, todėl prieš naudojant rekomenduojame 
atlikti bandymus. Produkto parametrai gali būti 
neženkliai keičiami nustatytos klasės ribose, tačiau 
tai nekeičia produkto savybių ir apdirbimo. Šios 
informacijos pagrindu negali būti reiškiamos 
pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi galima aplinkos salygų ir paviršių 
įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį 
bandymą.
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