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NORDICA EKO 3330 

Viršutinis sluoksnis 
 
TIPAS 
 

 
Lauko dažai vandens ir akrilato pagrindu. 

NAUDOJIMAS 
 

Naudojama lauko medienos lentų ir medinių namų, lauko pavėsinių, tvoros elementų 
surenkamųjų elementų ir t.t. pramoniniam dažymui.  
Prieš naudojant produktą reikia kreiptis į gamintoją ir aptarti, ar produktas tinka tai 
paskirčiai. Produktas tinkamas naudoti tik pramonėje. 
 

SPECIALIOS SAVYBĖS NORDICA EKO 3330 viršaus danga turi puikų atsparumą atmosferos poveikiams. 

Permatoma NORDICA EKO 3330-12 išryškina natūralų medžio rašto paviršių. 

NORDICA EKO 3330-13 ir -17 turi geras maskuojančias savybes. 
 

 
TECHNINIAI DUOMENYS 
 

 

Kietosios dalelės 
 

3330-03:  Apytikriai 40 % pagal tūrį 
3330-12:  Apytikriai 23 % pagal tūrį 
3330-13:  Apytikriai 38 % pagal tūrį 
3330-17:  Apytikriai 38 % pagal tūrį 
 

Kietųjų dalelių masė 3330-03:  Apytikriai 560 g/l 
3330-12:  Apytikriai 260 g/l 
3330-13:  Apytikriai 550 g/l 
3330-17:  Apytikriai 550 g/l 
 

Lakajen organiniai junginiai 
(VOC) 
 

3330-03:  Apytikriai 28 g/l 
3330-12:  Apytikriai 7 g/l  
3330-13:  Apytikriai 37 g/l  
3330-17:  Apytikriai 37 g/l 
  

Praktinis tepimo greitis Apytikriai 5-10 m²/l  
 

Džiūvimo laikas, + 23 ºC/ 
50 % sant. drėgmė  
(stiklas 120 μm) 
- be dulkių 
- nelimpa liečiant 
- dengiamas 

 

 
 

 
po 30 min 

po 40 min 
3330-03: kitą dieną, 3330-12: po apytikriai 2 h, 3330-13 ir -17: priklausomai nuo 
džiovinimo sąlygų. 
  
Džiūvimo laikas apytikris, nes produktas skirtas naudoti medžio paviršiams.  
Didesnio storio plėvelės ir didesnė santykinė oro drėgmė ore džiovinimo vietoje 
paprastai sulėtina džiūvimo procesą. 
Naudojant pagreitintą džiūvimą, klauskite gamintojo nurodymų.  
 

Skiediklis, Valymas  
 

Galima praskiesti su 0–10% vandens. 
Išvalykite įrangą iš karto po naudojimo su šiltu vandeniu ir plovikliu.  
 

Blizgumas (60°) 
 

3330-03,  -12 ir -13: pusiau matinis 
3330-17:  pusiau blizgus 
 

Spalvų gama 
 

3330-03: Bazė 1, 3 ir 5 
3330-12: Bazė T 
3330-17: Bazė 1, 2 ir 3 
 
Dažai yra įtraukti į „Teknomix“ tonavimo sistemą. 
 
 

SVEIKATA IR SAUGA  Žr.  saugos duomenų lapas. 
  

 PTO 
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 

 

 

Paviršių paruošimas 

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

Dengimo sąlygos Dengimo ir produkto džiūvimo metu aplinkos oro ir paviršiaus temperatūra turi būti 
didesnė nei +10 ºC, dažų temperatūra didesnė nei +15 °C, o santykinė drėgmė 
mažesnė nei 80 %. 
 

Gruntas 3330-03: TEKNOL 1881, TEKNOL 2881, TEKNOL 3881 arba TEKNOL 4881 
gruntas. 
3330-12: TEKNOL AQUA 1410-01. 
3330-13 ir -17: TEKNOL AQUA 1410-01 arba AQUA PRIMER 2907-02. 
 

Naudojimas Prieš naudodami gerai išmaišykite. 
 
3330-03: Purkšti vakuuminiu būdu arba šepečių mašina, purkštuvu arba teptuku. 
Skiesti vandeniu 4:1, jei bus tepama tepimo mašina. Taip pat galima tepti šepečiu.  
 
3330-12: Purkšti vakuuminiu būdu arba šepečių mašina, purkštuvu arba teptuku. 
Gruntas: 1 x 80 g/m² TEKNOL AQUA 1410-01 
Viršutinis sluoksnis: 2 x 125 g/m² NORDICA EKO 3330-12 Bazė T 
 
Gruntas: 1 x 80 g/m² TEKNOL AQUA 1410-01 
Viršutinis sluoksnis: 1 x 125 g/m² TEKNOL 1888 
Viršutinis sluoksnis: 1 x 125 g/m² NORDICA EKO 3330-12 Bazė T 
 
PASTABA! Naudojant permatomas spalvas, plėvelės storis turi svarbų poveikį 
galutinei spalvai. 
 
3330-13 ir -17: Tepti srautu, panardinant arba vakuuminiu būdu. 
 
 

PAPILDOMA INFORMACIJA   

 
Stabilumas laikant nurodytas ant etiketės. Laikykite indus sandariai uždarytus. 
Geriausia laikymo temperatūra nuo +10 °C iki +25 °C. 
 
NEUŽŠALDYTI. 
 
 
 

 
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. 
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