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Gjøco Supermatt Rom tai ekologiški, visiškai matiniai, aukščiausios kokybės, itin atsparūs akrilianiai 
dažai naudojami patalpų viduje ant visų vidaus apdailoje sukuriamų paviršių kaip pvz. gipso kartono 
plokštės, medis, tinkas, glaistas ir t.t 

 
 

FIZINIAI PRODUKTO DUOMENYS 
 

Tipas: Ren akrylmaling 
Bazė: Hvit + A, B, C base som brekkes over Gjøcomix 
Blizgumas: Gilus matas 
Klampumas: 70-90 
Svoris (kg/l): 1,3 
Kietosios dalys (volum %): Apie. 40 

 

 

INSTRUKCIJA 
 

Darbo įrankiai: Teptukas, volelis, aukšto slėgio purkštuvas 

Skiedimas / plovimas: Vanduo 
Vidutinė išeiga: 8-10 m²/su litru 
Temp.drėgmė (23 °C, 50% R.H.):  

Galima liesti: 1 valanda 
Galima perdažyti, minimum: 2 valandos. Pilnai subręsta po 28 dienų kietėjimo. Žema 

temperatūra ir didelė santykinė drėgmė įtakoja ilgesnį džiūvimo 
laiką. 

Minimali darbo temperatūra. C: + 10. Geriausias rezultatas kambario temperatūroje. 

 

DARBO INSTRUKCIJA 
 

Paviršiaus paruošimas 
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Visos besilupančios dangos prieš dažymą turi būti pašalintos. 
Dulkės nusiurbtos ir (arba) surištos specialiai tam skirtu gruntu.  

 

Dažymo eiga 
Gjøco Supermatt Rom yra paruoštas naudoti produktas ir neturėtų būti skiedžiamas. Denkite 
produktą dviem sluoksniais tarp sluoksnių leidžiant pilnai išdžiūti. 

 

Sandėliavimas 
Laikykite sandariai   uždarytą , vertikalioje padėtyje, vėsioje ,bet neužšąlančioje 
patalpoje.
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Utelizavimas 
Produktą draudžiama išpilti į kanalizaciją, produktas turi būti utelizuojamas kaip statybinė atlieka, 
pagal tuo metu galiojantį reglamentą. 

 
 
 

 

SAUGA 
Laikykitės saugumo reikalavimų. Kilus klausimų kreipkitės į tiekėją: UAB,, VOLONTA’’, Verkių g. 32, 
Vilnius, www.volonta.lt , info@volonta.lt 
EU ribinė vertė turinyje (kat. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra: <1 g/l VOC. 

 
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 
 

http://www.volonta.lt/
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