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TEKNOCOAT AQUA 2550 

Lakas vandens pagrindu  
2550-0X 

 
TIPAS 

 
Lakas vandens pagrindu. 
 
Pagal statybinių medžiagų teršalų klasifikaciją produktas klasifikuotas kaip M1 
grupės. 
 

NAUDOJIMAS 
 

Medinės dekoratyvinės dailylentės ir patalpų durys. Prieš naudojant produktą reikia 

kreiptis į gamintoją ir aptarti, ar produktas tinka tai paskirčiai. 
 

SPECIALIOS SAVYBĖS 
 

TEKNOCOAT AQUA 2550 suformuoja kietą paviršių, kuris atlaiko dilimą. 

 
TECHNINIAI DUOMENYS 
 

 

Pagal tūrį 2550-01: Apytikriai 32 pagal tūrį % 
2550-02: Apytikriai 32 pagal tūrį % 
2550-04: Apytikriai 32 pagal tūrį % 
 

Kietųjų dalelių masė 2550-01: Apytikriai 510 g/l 
2550-02: Apytikriai 510 g/l 
2550-04: Apytikriai 500 g/l 
 

Lakieji organiniai junginiai 
(VOC) 
 

Žr. saugos duomenų lapas. 

Rekomenduojamas plėvelės 
storis ir teorinis tepimo greitis 
  

Sausa plėvelė (µm) Šlpapia plėvelė (µm) 
30   100 
 

Teorinė sklida (m²/l) 
10 

Džiūvimo laikas, +20 °C /  
50 % sant. drėgmė 
(stiklas 120 (µm) 
- nelimpa dulkės 
- nelimpa liečiant 

 
 

 
 
- perdažymas 

 
 
 
Po 30 min 
Po 40 min 
 
Džiūvimo laikas apytikris, nes produktas skirtas naudoti medžio paviršiams. 
 
Po 2 val. 
 
Didesnio storio plėvelės ir didesnė santykinė oro drėgmė ore džiovinimo vietoje 
paprastai sulėtina džiūvimo procesą. 
 

Skiediklis 
 

Vanduo  

Valymas 
 

Vanduo 

Blizgumas 60 ° 

 
2550-01: Matinis 
2550-02: Pusiau matinis, apytikriai 20 
2550-04: Pusiau blizgus, apytikriai 40 
 

Spalvų gama 

 
Balta. Kitos spalvos pagal susitarimą. 
2550-02 bazė 1 – ribotos tonavimo galimybės. 
 
 

SVEIKATA IR SAUGA 
 

Žr. saugos duomenų lapas. 

 PTO 



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 2550-0X  
Puslapis 2 

 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 
 

 

Išankstinis apdorojimas 
 

Paviršius turi būti švarus ir sausas. 
Drėgmės kiekis medienoje turi būti mažesnis nei 20 %. 
 

Dengimo sąlygos 
 

Tepimo bei džiovinimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršius ir dažai turi būti 
aukštesni nei +15 °C, o santykinė oro drėgmė turi būti žemiau 80%. Geriausi 
rezultatai pasiekiami dirbant gerai vėdinamose patalpose, kur oro temperatūra yra 
+23–38 °C; santykinė drėgmė 50–70 %. 
 

Naudojimas Prieš naudodami gerai išmaišykite. 
 
Tepti dažus purškiant arba vakuuminiu būdu.  
 
Skiesti 0–5% vandeniu arba TEKNOSOLV 1935, jei reikia. 
 
Priming is done with AQUAFILLER 1100-00. 
 
 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
 

Sandėliavimas: Žr. Etiketę. 
Laikykite indą sandariai uždarytą. 
Geriausia laikymo temperatūra nuo + 10 °C iki +25 °C. 
 
SAUGOTI NUO ŠALČIO. 
 
 

 
Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime 
prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo 
išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėmis naudojimo sąlygoms. Mūsų atsakomybė apima tik 
žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos 
yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com.   
 

 

 

http://www.teknos.com/

