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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 

PENOSIL Premium BathCoating 

PENOSIL Premium BathCoating yra bekvapiai vandeniniai epoksidiniai dažai, skirti voniai atnaujinti. 
Tepant dažai yra bekvapiai, higieniški, išdžiūvus leidžiamas kontaktas su maisto produktais. 

 

Taikymo sritys 

Epoksidiniai emalio dažai ketaus vonioms atnaujinti. Netinka metalinėms ar plastikinėms vonioms. 

 

Naudojimo sąlygos 

Naudojimo temperatūra nuo +15 °C iki +30 °C. 
Sumaišius aktyviklį ir bazinį junginį, dažus reikėtų panaudoti per maždaug 1 valandą + 20 °C temperatūroje. 
Higieniškas, leidžiama liestis su maisto produktais. 
Naudojant dažus, kurių sudėtyje yra labai aktyvių dažiklių (plaukų ir siūlų dažų, vonios putų, vonios burbulų 
ir kt.), gali būti visam laikui paveiktas vonios epoksidinės dangos emalio sluoksnis. 
Vonią galima naudoti po 7 dienų (džiovinimo temperatūra virš +20 °C, oro drėgnumas iki 80 %). Naudojanti 
vonią anksčiau, gali negrįžtamai pakisti emalio danga. Prieš pradedant naudoti, nuvalykite vonios paviršių 
muilu ir vandeniu. 

 

Naudojimo instrukcijos 

Prieš naudojant: nuo vonios paviršiaus pašalinkite nešvarumus, riebalus ir dulkes. Pašiauškite vonios 
paviršių švitriniu popieriumi, kuris pridedamas kartu su dažais. Niekada nepradėkite dirbti iš karto nuvalę 
šlifavimo dulkes, nes ore esančios dulkės gali nusėsti ant naujai užtepto grunto. Jei valymui naudojamas 
dulkių siurblys, laikykite jo variklio dalį už durų, kad išvengtumėte dulkių atsiradimo iš išeinančio oro. Prieš 
pradedant dažyti paviršius turi būti sausas. Rekomenduojama uždengti maišytuvą, vandens nutekėjimo 
angą ir vonios kraštus, naudojant izoliacinę juostą. Jei norite užpildyti labai nelygias sritis, naudokite 
epoksidinį užpildą „PENOSIL Premium FastFix Aqua“, kuris išdžiūvęs turėtų būti nušlifuotas, kad vonios 
paviršius būtų tolygus. 
Gruntavimas: kruopščiai sumaišykite gruntą ir grunto aktyviklį. Sumaišius, gruntas yra tinkamas naudoti 

esant +20 °C apie 45 min. Jei tepate voleliu, galite užpilti šiek tiek grunto ant vonios dugno, todėl nereikia 
specialaus padėklo. Vonios dažymas gali būti pradėtas praėjus nuo 12 iki 24 valandų po gruntavimo. 
Dažymas: prieš tepdami dažais, atlikite grunto paviršiaus tarpinį šlifavimą ir išvalykite dulkes nuo vonios. 
Tada sumaišykite dažus ir dažų aktyviklį. Sumaišius, dažus galima naudoti +20 °C temperatūroje apie 45 
min. Jei tepate voleliu, galite užpilti šiek tiek dažų ant vonios dugno, todėl nereikia specialaus padėklo. 

 

Valymas 

Po naudojimo išplaukite įrankius muilu ir vandeniu. Vėliau naudokite ksileno tirpiklį. 

 

Techniniai duomenys 
 

Charakteristikos Vienetai Vertė 

Tirpiklis  vanduo 

Sausas paviršius (1 dangos sluoksnis|) valandos 12–24 

 
Tankis: 

pagrindinis 
ingredientas 

 
g/cm³ 

1,40 

aktyviklis 1,10 

sumaišyta kartu 1,36 

Atsparumas dilimui 

 
(1 kg/CS 17 ratas) Svorio sumažėjimas 70 mg per 1000 ciklų 
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Atsparumas smūgiams J 3,75 

Paviršiaus kietumas  2,3 kg nepalieka žymių 

Atsparumas šveitimui ciklai >10 000 

Tempiamasis stipris kg/cm³ 60 

Antibakterinis atsparumas  labai geras 

Atsparumas pelėsiams  labai geras 

Atsparumas temperatūrai °C +120 
Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykiniam oro drėgnumui, jei nenurodyta kitaip. 

 

Spalva 

Pagrindinė spalva yra balta. Norėdami suteikti atspalvį, į gruntą ir dažus įdėkite vandenyje tirpios tonavimo 
pastos. 

 

Pakuotė 

Kartoninė dėžutė. 
Pristatyta kartu su: 

Gruntas ir grunto aktyviklis 1 rinkinys 

Dažai ir dažų aktyviklis 1 rinkinys 

Maišymo mentelės 2 vnt. 

Vienkartinės pirštinės 1 pora 

Poroloniniai voleliai 2 vnt. 

Dažų volelio rankena 1 vnt. 

Švitrinis popierius 1 vnt. 

Naudojimo instrukcija 1 vnt. 

 
Laikymas 

Galima laikyti 24 mėnesius uždarytoje originalioje pakuotėje, jei ji apsaugota nuo šalčio (temperatūra ne 
žemesnė kaip +3 °C). 

 

Saugumo reikalavimai 

Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Žr. gamintojo pateiktą informaciją. Kenksminga įkvėpus ir susilietus 
su oda. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Smarkaus akių pažeidimo pavojus. Laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Venkite kontakto su oda ir akimis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplaukite 
vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu. Dėvėkite tinkamas 
pirštines ir akių / veido apsaugą. 
Išsami saugos informacija pateikta saugos duomenų lape (SDL). 


