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26 m2/1l
1 sluoksniu

Osmo gerai dengiantys dažai
Pilnai dengiantys ilgaamžiai dažai, paliekantys matomą 
medienos struktūrą

2101
(balta)

PRODUKTO APRAŠYMAS
Nepermatomi, šilko blizgesio dažai iš natūralių aliejų lauko medie-
nai.
Mikroporinis paviršius leidžia medienai kvėpuoti ir sumažina 
medienos brinkimą ir susitraukimą. Vandenį atstumiantis, labai 
atsparus oro sąlygoms ir UV atsparus paviršius netrūkinėja, nesilu-
pa, nesisluoksniuoja ir nesipūsliuoja.
Nereikalingas šlifavimas, tiesiog perdažykite; nereikia grunto. 
Paprastas ir tolygus padengimas. Plėvelę galima formuoti visą 
darbo laiką.
Išdžiuvęs paviršius saugus žmonėms, gyvūnams ir augalams, taip 
pat tinkamas vaikų žaislams pagal EN 71.3 (Europos norma), yra 
atsparus seilėms ir prakaitui pagal DIN 53160 (vokietijos norma).
Medienos spalva ir frakcija pilnai padengiama. Struktūrą lieka 
pastebima.
REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
Osmo gerai dengiantys dažai tinkamiausi naudoti ant visų lauko 
medinių paviršių, kur reikia ilgaamžio paviršiaus: medinės dailylen-
tės, balkonai, langai ir langinės, tvoros, pavėsinės, medinės 
čerpės, sodo baldai ir vasarnamiai, pastogės ir t.t. Idealiai tinka 
perdažyti senus dažytus ar papilkėjusius medienos paviršius.

SUDĖTIS
Pagrindą sudaro natūralūs aliejai (saulėgrąžų, sojų, kadagių ir linų 
sėmenų aliejai), geležies oksidas ir organiniai pigmentai, titano 
oksidas (baltas pigmentas), džiovikliai (džiuvimą skatinančios 
medžiagos) ir vandenį atstumiantys priedai. Dearomatizuotas 
vaitspiritas (be benzeno). Produktas atitinka ES reglamentus 
(2004/42/EC) pagal maksimalų leistiną LOJ kiekį iki 400 g/l (kat. A/e 
(2010)).
Detalesnė sudėties deklaracija suteikiama pagal pageidavimą.
SAUGOJIMAS
Originalioje neatidarytoje pakuotėje galima laikyti 5 metus ir ilgiau. 
Jei produktas buvo sušalęs – prieš naudojimą 24-36 valandas 
palikite kambario temperatūroje. 
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Pakuotės:
0,75 l
2,5 l
25 l
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2203
(šviesi 
ochra)

2204
(dramblio 
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(saulėgrąžų 

geltona)
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(šiaurės 
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raudona)

2310
(kedras/ 
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medis)
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PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Mediena turi būti švari, sausa ir neperšalusi (drėgmė neturi viršyti 
20%).
Osmo gerai dengiantys dažai yra paruošti naudojimui, negalima 
tonuoti papildomai. Gerai išmaišykite prieš naudojimą.
Gerai nuvalykite senus dažus. Dažai ir lakai turi būti pilnai pašalinti. 
Rekomenduojama dirbant šlifavimo darbus naudoti kaukę nuo 
dulkių.
Rekomenduojama pirmą sluoksnį padengti iš visų medienos pusių, 
jei tai yra įmanoma.
Galutinio sluoksnio vaizdas labai priklauso nuo medienos charak-
teristikų. Todėl rekomenduojama atlikti bandymus prieš dengiant 
visą paviršių.
Norint apsaugoti medieną nuo pamėlynavimo, puvinio ar vabzdžių, 
rekomenduojama medieną iš pradžių padengti Osmo WR impre-
gnantu*. Prieš dažant, leiskite impregnantui džiūti 12-24 valandas.
*Biocidus naudokite atsargiai. Visada perskaitykite etiketę ir 
informaciją prieš naudojimą.
TAIKYMO METODAI
Dažykite plonai ant švaraus ir sauso medienos paviršiaus išilgai 
medienos rašto su Osmo natūralių šerių teptuku arba Osmo mikro-
pluošto voleliu ir tolygiai paskirstykite.
Leiskite džiūti 10-12 valandų, užtikrinkite gerą ventiliaciją.
Išdžiuvus, uždėkite antrą sluoksnį, taip pat plonai.
Atnaujinant, vieno sluoksnio ant švaraus ir sauso paviršiaus 
paprastai pakanka.
ĮRANKIŲ VALYMAS
Patartina įrankius valyti su Osmo Šepečių Valikliu ir skiedikliu (be 
aromatinių junginių) arba su vaitspiritu.
DŽIŪVIMO LAIKAS
Apytiksliai 10-12 valandų (esant nomalioms sąlygoms, 23oC ir 50% 
santykinės oro drėgmės). Žemesnė temperatūra ar didesnė oro 
drėgmė gali žymiai prailginti džiuvimo laiką. Turi būti gera ventiliaci-
ja visą džiuvimo laiką.
DENGIAMUMAS
1 litru galima padengti apytiksliai 26 m2 vienu sluoksniu. 
Produkto išeiga labai priklauso nuo medienos charakteristikų. Visa 
informacija pateikta lygiai ir obluotai/šlifuotai medienai. Kiti medie-
nos paviršiai gali sumažinti produkto padengiamą plotą.
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PASTABA
Jei lauko paviršiams (pvz. langai, pakalimai ir t.t.) reikia papildomos 
apsaugos, uždėkite vieną baigiamąjį sluoksnį su Osmo aliejumis 
su UV apsauga po pilno išdžiuvimo. Jis apsaugos nuo dulkių ir 
dėmių, taip pat prailgins spalvos tarnavimo laiką. Gerai dengian-
tiems dažams 2101 kaip pagrindą naudokite Osmo aliejų-glazūrą 
spalva 900.
Gerai dengiantys dažai yra patikimi ir naudojami jau dešimtmečius, 
taip pat prieinami įvairių spalvų. Pakuotėse po 2,5 l spalvai, galima 
užsakyti 186 Classic RAL ir 1950 NCS spalvų tonus, kurie turės 
biocidinius priedus.
Dauguma medienos rūšių turi vandenyje tirpių išskyrų (sakų), 
kurios gali išlysti medianai natūraliai džiūstant.
DĖMESIO
Saugoti nuo vaikų. Neleiskite patekti į akis, ant odos ar drabužių. 
Sudėtyje yra 2-butanono oksimo. Gali sukelti alergines reakcijas. 
Kreipiantis į medikus su savimi turėkite pakuotę ar etiketę. Naudoti 
tik lauke arba gerai ventiliuojamose patalpose. SVARBU: visus 
audinius, kurie įsigėrė šio produkto iškarto išplaukite arba sudėkite 
į sandarų indą (turi tendenciją savaime užsiliepsnoti). Išdžiuvęs 
paviršius klasifikuojamas kai B2 (normalus degumas) pagal DIN 
4102 standartus.
Saugos duomenų lapai prieinami pagal pageidavimą.
ATLIEKŲ TVARKYMAS
Išmeskite likusį produktą ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias 
rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos 
skardinės gali būti perdirbamos.
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