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SILIKATINIAI DAŽAI IŠORĖS PAVIRŠIAMS 

Dažai, skirti dekoruoti ir renovuoti pastatų išorės paviršius. 

PANAUDOJIMAS: 
Skirti dekoruoti ir renovuoti pastatų išorės paviršius. Dažytame paviršiuje sudaro spalvotą, matinį dažų 
sluoksnį, atsparų besikeičiantiems atmosferos veiksniams, mikrobiologiniam užkratui (dumbliai, grybeliai, 
kerpės ir samanos) ir atsparų nutrynimui. Puikiai praleidžia vandens garus. Naudojami šiems paviršiams 
dažyti: betonas, cementiniai ir cementiniai-kalkiniai tinkai, plonasluoksniai mineraliniai ir silikatiniai tinkai. 

PAGRINDO PARUOŠIMAS: 
Paviršius turi būti nešantis, lygus, sausas ir švarus, nesuskilinėjęs, nuvalytas nuo sukibimą mažinančių 
medžiagų (tokių kaip: dulkės, riebalai, bitumas), taip pat paviršiaus neturi veikti agresyvi biologinė ir 
cheminė aplinka. Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias plėveles, ištrupėjusį tinką, senus dažų sluoksnius. 
Sugeriančius paviršius gruntuoti preparatu MAJSTERGRUNT Uniwersalny arba MAJSTERGRUNT 
Głębokopenetrujący. Taip gruntuotas pagrindas turi džiūti ne mažiau kaip 24 val. esant optimalioms oro 
sąlygoms (santykinis oro drėgnumas 60 proc. ir oro temperatūra +20oC). Naujai padarytus mineralinius 
paviršius (betonas, cementiniai, cementiniai-kalkiniai tinkai) galima dažyti (taip pat gruntuoti) ne anksčiau 
kaip po 2 savaičių nuo pagrindo padarymo. Plonasluoksnius mineralinius tinkus galima dažyti ne anksčiau 
kaip po 7 dienų. 

GAMINIO PARUOŠIMAS: 

Pakelyje yra gatavas produktas. Betarpiškai prieš naudojimą visą maišelio turinį gerai išmaišyti lėtaeigiu 
plakikliu/maišikliu su taurelės ar sparnelių formos antgaliu, kol susidarys vienalytė konsistencija. Reikalui 
esant galima praskiesti nedideliu švaraus vandens kiekiu (maksimaliai 10 proc. pakelio tūrio). 

NAUDOJIMO BŪDAS: 
Dažus tepti teptuku arba voleliu ant atitinkamai paruošto pagrindo dviem sluoksniais. Padengus vieną 
sluoksnį palaukti kol dažai išdžius. Dažų džiūvimo laikas esant optimalioms sąlygoms (santykinis oro 
drėgnumas 60 proc. ir oro temperatūra +20oC) yra mažiausiai 3 val. Kitą sluoksnį tepti tik visiškai išdžiūvus 
pirmam sluoksniui. Džiūstant kai oro sąlygos optimalios, dažų sluoksnis visiškai sukietėja praėjus mažiausiai 
24 val. nuo dažų padengimo. 
 
REKOMENDACIJOS: 
 Pagrindo paruošimo, dažymo darbai ir džiūvimas turėtų vykti esant nelietingam orui kai oro temperatūra 
lauke nuo +5oC iki +25oC ir santykinis oro drėgnumas 60 proc. 
 Dažymo darbus atlikti ant pagrindų, kurių neveikia tiesioginiai saulės spinduliai ir pagrindo temperatūra 
yra nuo +10oC iki +25oC. 
 Žema temperatūra, padidintas oro drėgnumas, tinkamos oro cirkuliacijos nebuvimas ir porėtas paviršius 
prailgina dažų džiūvimą. 
 Kol „šviežiai“ pakloti dažai išdžius būtina juos saugoti nuo atmosferos kritulių ir žemesnės nei +10oC 
temperatūros poveikio. 
 Norint išvengti matomų sujungimų susidarymo būtina dažyti vienu technologiniu etapu (metodas 
„šlapias ant šlapio“) esant stabilioms oro sąlygoms. 
 
TECHNINIAI DUOMENYS: 
 Naudojimo temperatūra: nuo +10oC iki +25oC 
 Pagrindo temperatūra: nuo +10oC iki +25oC 
 Tūrio tankis: apie 1,5 g/cm3 
 Spalvos pagal MAJSTERPOL spalvų paletę 
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IŠEIGA: 
Norint tiksliau sužinoti produkto išeigą patartina išbandyti jį ant norimo pagrindo. Priklausomai nuo 
pagrindo išeiga yra 0,2 iki 0,3 L/m2. 
 
SAUGOS PRIEMONĖS: 
Gaminys turi alkalinių medžiagų, būtina saugoti akis ir odą. Patekus į akis nedelsiant gausiai praplauti su 
vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Mūvėti apsaugines pirštines. Nepilti gaminio į kanalizaciją. 
 
SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS: 
Dažus sandėliuoti sandariame ir nepažeistame įpakavime +5oC iki +25oC temperatūroje. Saugoti nuo aukštų 
ir žemų temperatūrų. Naudojimo terminas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. 
Produktą laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
 
SUDĖTIS: 
Silikatinių MAJSTERFARBA dažų sudėtyje yra stireno-akrilo dispersijos, kalio vandens stiklo, modifikuojančių 
priedų, mineralinių užpildų, pigmentų ir biocidų (R52/53 – kenksmingai veikia vandens organizmus. Gali 
sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus). 
 
ĮPAKAVIMAS: 
Kibirai, 16 L ir 8 L. 
 
NORMOS: 
 Techninis sertifikatas ITB Nr. AT-15-6917/2006 
 Higienos sertifikatas PZH Nr. HK/B/1700/04/2005 
 Gamybos kokybės užtikrinimo sertifikatas – MajsterFarba Silikatowa 
 Sertifikatas ZKP Nr. 17/07-ZKP-044-01 
 Atitikties deklaracija 1T CE/2010 
 Atitikties deklaracija CE – MajsterFarba Silikatowa 
 Šalies atitikties deklaracija Nr. 1/2007 
 PN-EN 1062-1:2005 / Dažai ir lakai, lako gaminiai ir padengimo sistemos, naudojamos išorėje ant mūro ir 
betono 
 PN-EN 15824 / Reikalavimai tinkams, naudojamiems išorėje ir viduje, pagamintiems organinių junginių 
pagrindu 
 
Gaminys yra dalis gamos produktų, skirtų pastatų išorinių sienų apšiltinimui pagal sistemą MAJSTER-POL. 


