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Europlast 3 

Aukštos kokybės dispersiniai dažai vidaus patalpoms  

              
 
 

    
 
 

 Medžiaga  
 

Naudojimas 
 

Aukštos kokybės dažai sienoms, luboms, šiurkštaus pluošto ir reljefiniams 
tapetams, tinkui, betonui, taip pat lengvojo betono plokštėms. Puikiai tinka 
biurų patalpoms, mokykloms, vaikų daželiams, ligoninėms. 

Savybės Labai ekonomiški, neišskiria lakiųjų organinių junginių, betirpikliai, išdžiūvę 
bekvapiai, be kenksmingųjų medžiagų, skiedžiami vandeniu, difuziški. 

Klasifikacija pagal DIN 

EN 13 300 

Atsparumo šlapiam trynimui klasė: 2, 
atitinka atsparumą dilimui pagal DIN 53778. 

Dengiamosios gebos klasė: 2, 
kai išeiga 7 m²/l  
Didž. grūdelių dydis: smulki dispersija. 
Pateikiami vidutiniai duomenys. Kadangi mūsų gaminiuose naudojamos 
natūralios žaliavos, duomenys gali šiek tiek skirtis, bet tai įtakos produkto 
savybėms neturi. 

Spalva Balta. Gali būti spalvinami spalvinimo mašina ar koncentruotais dažikliais. 

Blizgesio laipsnis  Matiniai. 
  

Tankis  Apie 1,32 g/cm³ 
 

Pigmentas Titanto dioksias ir plastifikatorius 

Rišiklis  Sintetinių polimerų dispersija 
 

Sudėtis Polivinilacetato dispersija, kalcio karbonatas, vanduo, titano dioksidas, 
priedai, konservantas. 

 

  Dengimas 
 

Dažomas paviršius  Tinkami pagrindai: tinkai, gipso ir paruoštasis tinkas, gipsinės 
plokštės, gipskartonio plokštės, akytasis betonas, betonas, silikatinės 
plytos, plytų mūras, taip pat apkrovą išlaikantys paviršiai. 
Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas ir išlaikantis apkrovą. 
Atpleišėjusias dalis pašalinti, paviršius švariai nuplauti. Stipriai 
sugeriančius pagrindus nugruntuoti „düfaTiefgrund LF D314“. 

Dengimas Teptuku, ilgo plauko voleliu, purkštuvu (beoriu). Prieš naudojant gerai 
išmaišyti. Paprastai pakanka vieno įsotinto sluoksnio, prireikus skiesti 
vandeniu iki 5 %. Kontrastingus paviršius dengti paruošiamuoju 
sluoksniu, atskiedus vandeniu iki 10 %. 
 

Sąnaudos  Apie 7 m²/l. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti, padengus bandomajį 
plotą objekte. 
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Skiedimas  Vandeniu, maksimaliai 10 %.  

Spalvinimas  Spalvinimo sistema düfa Mix, spalvinant spalvinimo mašina arba iki 
5% dažikliu Vollton- und Abtonfarbe D230. 

Įrankių valymas   Plauti vandeniu iškart po darbo.  

Džiūvimo laikas Kai oro temperatūra +20ºC paviršius išdžiūsta per 4-6 val. ir vėl gali-
ma dažyti. Kai temperatūra žemesnė, paviršius džiūsta ilgiau.  

Naudojimo temperatūra  Min.aplinkos ir pagrindo temperatūra +5 °C dažymo ir džiūvimo metu. 

Fasuotė  1l, 2,5 l, 5l ir 10l 

Saugojimas  Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Praimtus indus laikyti sandariai uždary-
tus. Nepraimtų indų laikymo trukmė 24 mėn.   

 

 

Pastabos  
 

Saugumo priemonės  Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Purškiant, neįkvėpti 
susidarančių garų. Darbo metu ir jį pabaigus gerai vėdinkite patalpas. 
Patekus į akis ar ant odos, kruopščiai nuplauti vandeniu. Nepilti į 
kanalizaciją, vandens telkinius ir ant grunto. 

VOC nuorodos Ribinė ES leidžiama vertė šiam produktui (Kat. A/b): 30 g/l (2010). 
Šis produktas turi sudėtyje maks. 1 g/l VOC. 
 

Utilizavimas  Pagal reikalavimus.  
 

 

Papildymas 

 

Dengimo sistema: Pagrindo patikrai žr. "Statybos rangos darbai" VOB 18 363, С dalis, 3 pastraipa 
 

Nr. Pagrindas Pirminis paruošimas ir gruntavimas  

1.  PII, РIII grupių skiediniai, PIV grupės 
gipso tinkas, gipso plokštės, betonas 

düfa Tiefgrund LF D 314 

2.  Gipso kartono plokštės  düfa Tiefgrund LF D 314 

3. Dekoratyvinis tinkas, silikatinės plytos  düfa Tiefgrund LF D 314 

4.  Nedažyti tapetai "Raufaser" ir kiti silpnai 
įgeriantys tapetai  

Negruntuoti 

5. Seni, tvirti dispersinių dažų sluoksniai  Negruntuoti  

6. OSB, MDP plokštės, fanera ir tvirtos 
plaušo plokštės  

düfa Allgrund 

   

 Perspėjimas   

А. Paviršius, pažeistas pelėsio ar grybelio  Pelėsį ar grybelį kruopščiai pašalinti, naudojant 
Schimmelentferner, nuplauti vandeniu ir leisti gerai 
išdžiūti.  

B. Druskų plėmai Nuvalyti sausai, gruntuoti gruntu Tiefgrund TB, D 
315. Garantija neteikiama, jei dažoma ant nenuvalyto 
paviršiaus. 

C.  Ilgam išliekantys elastingi hermetikai  Nedažyti  

D. Plytų mūras (silikatinės ir klinkerinės 
plytos)  

Dažant, paviršius turi būti natūraliai drėgmas. Jei 
paviršius išteptas suodžiais, matosi nikotino dėmės, jį 
reikėtų padengti dažais Schnellrenovierfarbe LH.  
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Ši techninė informacija parengta remiantis naujausiais technikos laimėjimais ir firmos patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai gali būti 
labai įvairūs, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui 
konkrečiu atveju. Išleidus naują leidimą, šis spaudinys nebegalioja. 
Išsamesnė informacija tel. 0800/6333378, tel. Lietuvoje +37065011770 
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