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Gjøcoproff 07 tai PVA – vandens pagrindo ekologiški dažai skirti naudoti vidaus patalpose. Galima 
naudoti ant gipso kartono plokščių, betono, medžio, tinko, glaisto ir t.t 

Naudojami kaip galutinė ar tarpinė danga. 
 
 

FIZINIAI PRODUKTO DUOMENYS 
 

Tipas: PVA kopolimeriniai, dispersiniai 
dažai 

Bazė: A,B,C 
Blizgumas: Kiaušinio lukštas, 6-8 
Klampumas (P): 120 
Santykinis svoris (kg/l): 1,3 
Kietosios dal (volum %): 40 

 

 

INSTRUKCIJA 
 

Dengimas: Teptukas, volelis, aukšto slėgio purkštuvas 
Skiedimas/ plovimas: Vanduo 
Šlapios plėvelės storis: 120 mikronų 
Sausos plėvelės storis: 50 mikronų 
Vidutinė išeiga: 7-10 m²/su litru, priklauso nuo pagrindo 
Purškimas:  

Purkštukas: 0,46-0,53mm / 0,018"-0,021" 
Purškimo kampas: 65°-80° 

Slėgis: Min 15 MPa / Min 150 kg/cm2 
Santykinė T.D (23 °C, 50% R.H.):  

Galima liesti: 1 valanda 
Galima perdažyti, min 3 valandos. Pirnai subręsta po dažymo praėjus 4 savaitėms. 

Minimali darbo temp. C: + 5. Geriausias rezultatas dažant kambario temperatūroje. 

 

 

DARBO INSTRUKCIJA 
 

Paviršius 
   Paviršius turi būti švarus ir sausas. 
 

Bruksmåte 
Gjøcoproff 07 tai paruoštas naudoti produktas kuris netrėtų būti skiedžiamas. Gjøcoproff 07 
geriausia dažyti voleliu, tačiau prireikus galima ir teptuku. 
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Sandėliavimas 

 

Produktą laikyti sandariai uždaryta vertikalioje padėtyje, patalpoje kurios 
temperatūra nekrenta žemiau +5. 

 

Utelizavimas 
 

Produktą draudžiama išpilti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Produktas turi būti utelizuojamas kaip 
statybinė atlieka pagal galiojantį reglamentą 

 
 

 
 

SAUGA 
Perskaitykite informaciją ant pakuotės. 
ES ribinė produkto vertė (kat. A/a): 30 g/l (2010) Šiame produkte yra: <30 g/l LOJ 

 
 
 

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų 
naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. 
Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. 

Mes pasiliekame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo. Utgitt av Gjøco AS 
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