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Dažyvė medienai skirta ekstremalioms atmosferos sąlygoms
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Produkto charakteristikos

Teflon ® yra registruotas 
prekinis ženklas , V33 naudojamas pagal licenciją.

E.I.DuPont de Nemours & Co 

?   Itin ilgaamžė, unikalios formulės dažyvė skirta visapusiškai medienos 
apsaugai esant ypač ekstremaliomis atmosferos sąlygomis.

®
?TECHNOLOGIE CLIMATS EXTREMES : Specialūs priedai apsaugo 

dažytą medieną nuo saulės poveikio visame spindulių spektre. Taip 
užkertamas kelias medienos tamsėjimui, skilinėjimui, bei sakų ir dervų 
išsiskyrimui. 
?Sudėtyje esantys Teflono priedai apsaugo dažų dangą nuo kritulių 

bei fizinio poveikio, dažai laikui bėgant nepraranda elastingumo. Taip 
pat Teflonas apsaugo paviršių nuo nešvarumų ir užtikrina lengvą 
dažyto paviršiaus priežiūrą.
?Natūralių fungicidinių komponentų derinys neleidžia dažytam 

paviršiui apsamanoti, užsikrėsti dumbliais.
?Unikali mikroporų technologija leidžia medienai „kvėpuoti“ tuo pačiu 

neleisdama į vidų prasiskverbti aplinkos drėgmei.
?Tiksotropiniai priedai užtikrina, kad dažymo metu dažas nenutekėtų 

nuo vertikalių ar net aukštai esančių horizontalių paviršių.
?Greitai džiūstantys - visą paviršių pilnai padengti galima per vieną 

dieną.
?Visiškai bekvapiai - skiediklis vanduo.
?Paprasta atnaujinti: seniau dažytą paviršių užtenka perdažyti vienu 

sluoksniu.

Ši rodiklių lentelė padės lengviau išsirinkti 
reikalingą V33 produktą

12 METŲ APSAUGA 
LAUKO MEDIENAI

?Mediniai fasadai, pakalimai, lauko baldai, pavėsinės, tvoros 
ir kt. atšiauriomis sąlygomis eksploatuojama mediena.
?Tinka europinės ir egzotinių medienos rūšių dažymui.
?Gali būti naudojamas dažytų paviršių atnaujinimui.
?Skirtas išorės sąlygomis, bet gali būti naudojamas ir vidaus 
darbams.

Paviršius prieš dažymą turi būti švarus ir sausas.

?Šviežia mediena: Paviršius prieš dažymą turi būti nulygintas 
šveitimo popieriumi ar kitomis priemonėmis iki lygaus paviršiaus 
ir nuvalytas nuo dulkių. Prieš dažymą mediena turi būti 
padengta V33 TRAITEMENT MULTI-USAGES impregnantu.
?Dažyta mediena: Anksčiau dažytą kokybišką paviršių prieš 
dažant reikia nuvalyti nuo nešvarumų. Sena ir nekokybiška 
dažų danga turi būti nušveista iki švarios medienos. Paviršius 
prieš dažymą turi būti švarus ir sausas.
?Egzotinės medienos bei kietmedžio (maumedžio, ąžuolo ir 
pan.) dažymas: mediena prieš dažymą turi būti padengta 
specialiai tokiai medienai skirta  gruntuojančia priemone SOUS-
COUCHE BOIS EXOTIQUES DURS ET RÉSINEUX V33.
?Sena, atmosferos paveikta mediena: saulės bei drėgmės 
paveiktą, pilką ar spalvą pakeitusią medieną prieš dažymą 
rekomenduojama atnaujinti su V33 NETTOYANT DEGRISEUR 
valikliu.
?Medienos valymas: visus nešvarumus, maisto bei kitas 
riebalines dėmes rekomenduojama valyti su  V33 NETTOYANT 
DEGRISEUR valikliu.

?Bespalvė dažyvė nėra visiškai atspari UV spinduliams ! 
-  rekomenduojama naudoti atnaujinant anksčiau spalvota 
dažyve dengtus paviršius arba vidaus darbams.
?Visi gamykliniai dažyvių atspalviai tarpusavyje gali būti 
maišomi įvairiais santykiais.
?Rekomenduojama sandėliuoti originalioje sandariai 
uždarytoje pakuotėje, ne žemesnėje nei +12°C 
temperatūroje, laikant atokiai nuo šildymo šaltinių bei 
atviros liepsnos. Saugoti nuo šalčio - vieną kartą užšalusi 
dažyvė tampa netinkama naudojimui.
?Skirtas obliuotos ir neobliuotos medienos padengimui.

?Rekomenduojama dažyti 12 -25
sausoje ir gerai ventiliuojamoje aplinkoje. 
Nerekomenduojama dažyti saulėkaitoje ar esant dideliam 
aplinkos drėgnumui. 
?Rekomenduojama dažyti tik sausą medieną.
?Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Darbo metu 
rekomenduojama permaišyti dažyvę kas 30min. Norint 
išvengti dažų užteršimo, nerekomeduojama dažyti tiesiai iš 
orginalios pakuotės.
?Dažyvė dengiama 2 -3 sluoksniais. Gali būti dažoma 
teptuku, trumpo sintetinio plauko voleliu ar orinio purškimo 
būdu (skiedžiama 10% su vandeniu).
?Pietų ir pietvakarių pusėse bei dengiant šviesiais 
atspalviais,  paviršių rekomenduojama dažyti 3 sluoksniais.
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