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Schimmelschutz, D112  
Vidaus dispersiniai dažai, profilaktiškai apsaugantys 
nuo pelėsinių grybų  
 

Vidui 

                     

 
  

    
 
 

 Medžiaga  
 

Paskirtis Düfa Schimmelschutz, D112 – tai vidaus dispersiniai dažai, be tirpiklių, su 
fungicidais, profilaktiškai apsaugantys nuo pelėsinių grybų. Ypač tinka 
didesnio drėgnumo patalpoms: virtuvėms, vonioms, skalbykloms ir pan. 
Saugoti nuo tiesioginio sąlyčio su maisto produktais. 
Tinka dažyti visus patalpų pagrindus: betoną, tinką, mūrą, popierinius bei 
šiurkštaus pluošto tapetus, taip pat perdažyti nepažeistus senus dispersinių 
dažų sluoksnius. 

Savybės -Be tirpiklio. 
-Gerai dengiantys. 
-Atsparūs plovimui. 
-Lengvai dengiami. 

Klasifikacija pagal DIN 

EN 13 300 

Dengiamoji geba 

(kai išeiga 6 m2/l) 

2 klasė 

Atsparumas šlapiam trynimui 
(atitinka atsparumą plovimui 
pagal DIN 53778) 

3 klasė 

Blizgesio laispnis matiniai 

Didž. grūdelių dydis Smulkūs (apie100 µm) 
Pateikti duomenys yra apytikri. Kadangi produktuose naudojamos natūralios 
medžiagos, gali atsirasti nedidelių nuokrypių, nedarančių įtakos produkto savybėms. 
  

Spalva Balta.  

Spalvinimas Spalvinami iki 5% düfa Voll- und Abtönfarbe, D230 

Tankis  Apie 1,56 g/сm³ 

Pigmentas Titano dioksidas ir mikroužpildas. 

Rišiklis  Stireno akrilato dispersija. 

Sudėtis Pagal VdL direktyvas statybiniams dažams: stireno akrilato dispersija, titano 
dioksidas, mikroužpildas, vanduo, glikolis, priedai. Sudėtyje yra 1,2 
benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines 
reakcijas. 
Informacija alergiškiems asmenims tel. 00 800 63333782. 

Produkto kodas M-DF01F 

Pakuotė 2,5 l 

 

  Dengimas 
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Dengimo būdas, įrankiai  
 
 
 
 
 
 
 

Schimmelschutz dažai dengiami teptuku arba voleliu. 
Profesionalų patarimas:  pirmiausia teptuku ir mažu voleliu reikia 
nudažyti kampus ir briaunas. Paskui likusius didelius paviršius -
didesniu voleliu. Naudoti dažų volelį vidaus paviršiams. Kad nebūtų 
matomų sandūrų, greta esančius paviršius dažyti nesustojant ir 
ištisai. Visada pirma nudažyti 2-3 juostas nuo viršaus į apačią. 
Paskui padengtus išlyginti skersai ir galiausiai vėl nuo viršaus į 
apačią. Taip skersai išilgai padengus dažus, gaunami geriausi 
rezultatai. Dažant įrankio per daug nespausti.  
Trumpam nutraukus darbą, kad įrankiai neišdžiūtų, juos reikia įmerkti 
į dažus. 

Dengimo temperatūra Dengiant ir džiūstant, oro ir objekto temperatūra turi būti ne žemesnė 
kaip +5 ºC. 

Džiūvimo trukmė Kai oro temperatūra 20 ºC ir santykinis oro drėgnumas 60%, galima 
vėl dažyti maždaug po 4 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro 
drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau. 

Sąnaudos Apie 165 ml/m2, dengiant vienu sluoksniu lygų, silpnai sugeriantį 
pagrindą, dengiant grublėtą – atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, 
apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą. 

Skiedimas Prireikus, grunto sluoksniui skiedžiama iki 10% vandens. 

Įrankių valymas   Panaudotus įrankius iškart kruopščiai pabraukyti, pavoluoti, kad 
neliktų dažų likučių, ir išplauti vandeniu, galima įpilti ploviklio.  

Laikymas Laikyti sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. 
Atskiestus dažus sunaudoti  kuo greičiau.  

Vidaus pagrindui keliami 

reikalavimai 

Pagrindas turi būti sausas, švarus, išlaikantis apkrovas, 
neriebaluotas ir be sukibtį mažinančių dalelių, kaip antai: sukepę 
sluoksniai sakai, vaškas, priemonė nuo sulipimo ir pan.  
Pagrindą reikia nuvalyti tinkamomis priemonėmis, ypač nešvarumus, 
pelėsinių grybų apnašas, kreidėjančius sluoksnius ir kitas sukibtį 
mažinančias medžiagas.   
Būtina patikrinti dengiamų arba perdažomų senų paviršių 
suderinamumą su nauja medžiaga.  
Žr. VOB, DIN 18363, C dalį, 3 pastr. „Dažymo ir lakavimo darbai“. 

Sluoksnių sandara Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Dengti tolygiai, prisotinant, 
neatskiedus arba atskiedus iki 5% vandens. 
Medžiagą atskiedus per daug, gali nukentėti jos savybės, pvz., 
dengiamoji geba, spalva, atsparumas. 

 
Eil. 

Nr 

Pagrindas  Grunto sluoksnis Tarpinis arba baigiamasis 

sluoksnis 

1 PII, PIII tinkų grupės 

kalkių cemento, 

cementinio 

skiedinio tinkai 

Naujus tinkus apdoroti tik po 4–6 sav. 
Sugeriančius arba porėtus tinkus gruntuoti 

düfa Tiefgrund LF. Turi nesusidaryti blizgių 
vietų. Žr. BFS atmeną Nr. 10. 

1–2 sluoksniai 
„Schimmelschutz“ 

2 PIV, PV tinkų 

grupės gipsiniai 

tinkai 

Gruntuoti düfa Tiefgrund LF, nelygu geba 
sugerti. Turi nesusidaryti blizgių vietų. Žr. 
BFS atmeną Nr. 10. 

1–2 sluoksniai 
„Schimmelschutz“ 

3 Gipso kartono 

plokštės (Rigips) ir 

gipso plaušų 

plokštės 

(Fermacell) 

Gruntuoti düfa Tiefgrund LF.Turi 
nesusidaryti blizgių vietų. Pageltusias 
gipso kartono ir gipso plaušų plokštes 
padengti specialiais izoliuojamaisiais dažais. 
Žr. BFS atmeną Nr. 12. 

1–2 sluoksniai 
„Schimmelschutz“ 
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4 Medienos, 

medienos drožlių, 

faneros, medienos 

plaušų plokštės 

1 – 2 x düfa Allgrund 1–2 sluoksniai 
„Schimmelschutz“ 

5 Neatšokę, 

perdažomi  tapetai: 

šiurkštaus pluošto, 

spausti ir t.t. 

 1–2 sluoksniai 
„Schimmelschutz“ 

Seni sluoksniai 
Patikrinti, ar dera su naujais dažais. Prireikus, atlikti lipniosios juostos ir dažų testą. Atšokusius, 
atsisluoksniavusius ir įtrūkusius senus dažų sluoksnius, taip pat klijinių dažų sluoksnį pašalinti visiškai iki 
apkrovą išlaikančio pagrindo.  

6 Seni, išlaikantys 

apkrovą sluoksniai 

 1–2 sluoksniai 
„Schimmelschutz“ 

7 Kreidėjantys, 

apkrovos 

neišlaikantys seni 

dažų sluok-sniai 

Pašalinti visiškai ir 1 x nugruntuoti düfa 

Tiefgrund LF.. 

1–2 sluoksniai 
„Schimmelschutz“ 

8 Blizgūs seni dažų 

sluoksniai, pvz., 

lakinių, lateksinių 

dažų ir t.t.. 

Prieš tai reikia pašiurkštinti. 1–2 sluoksniai 
„Schimmelschutz“ 

9 Nuo nikotino, dūmų 

ir vandens pageltę 

paviršiai 

1–2 x düfa Nikotinsperre 1 sluoksnis „Nikotinsperre“ 

10 Pelėsių ir grybų 

apnikti paviršiai 

Apnašas pašalinti düfa Schimmelentferner. 
Pravartu, kad specializuota įmonė nustatytų 
pelėsių priežastį ir juos išnaikintų. 

1–2 sluoksniai 
„Schimmelschutz“ 

 

 

Pastabos  
 

Saugos nuorodos dėl LOJ  

kiekio 

ES nustatytas ribinis LOJ kiekis produkte (kat.A/a): 30 g/l (2010). 
Šiame produkte LOJ yra iki 30 g/l. 

Saugos taisyklės Saugoti nuo vaikų. Purškiant, neįkvėpti aerozolių. Dažant ir baigus 
darbą, pasirūpinti gera ventiliacija. Dažant nevalgyti, negerti ir 
nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti 
vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Sudėtyje 
yra biocidinių veikliųjų medžiagų: cinko piritiono, 2-oktil-2H-izotiazolo-
3-ono ir 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato, pasižyminčio fungicidinėmis  
savybėmis. 
Ženklinimą, žr. saugos duomenų lapą. 

Utilizavimas  Perdirbti atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes. Sudžiūvusius 
medžiagos likučius galima sutvarkyti kaip buitines atliekas. Pakuotes 
su skystais dažų likučiais atiduoti į senų dažų surinkimo vietas. AVV 
atliekų kodas Nr. 080112. 
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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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