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PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS 
 
1K vieno komponento epoksidinis gruntas, skirtas suvirinimui (neišskiria toksiškų dūmų), 
antikorozinis. Plono sluosknio, naudojamas metalams (plienas/geležis, cinkuotas metalas, 
aliuminis ir t.t.). 
Spalva: tamsiai ruda (maždaug RAL8017). 
 
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
 

 

Plienas, geležis: paviršius turi būti nušlifuotas arba nuvalytas su 
smėliasrove iki balto metalo. Rūdys turi būti visiškai pašalintos. 
Nuriebalinkite su antisilikonu. 

 

Jei konstrukcijų paruošimo metu neįmanomas nuvalymas su 
smėliasrove, arba jei konstrukcijos užterštos aliejais, tepalais ar kitais 
lubrikantais, tokiu atveju paviršius turi būti plaunamas kelis kartus su 
atitinkamomis valymo priemonėmis. 
Sena danga: dažyti metalo gaminiai - šveičiami P120 abrazyviniu 
popieriumi ir nuriebalinami; dažyti cinkuoto metalo gaminiai - 
šveičiami P360 abrazyviniu popieriumi ir nuriebalinami; dažyti 
aliuminio gaminiai - šveičiami P240 abrazyviniu popieriumi nuvalomi 
vandeniu ir nusausinami. 

 
REKOMENDUOJAMI DAŽAI 

 
Galima padengt bet kokio tipo dažais. Rekomenduojami produktai dažymui po gruntavimo:  
1K alkidiniai dažai -  AK-C 0101, AK-C 0102, AK-C 0301, AK-C 0302. 
2K poliuretaniniai dažai PUR-C 0101, PUR-C 0102, PUR-C 0201, PUR-C 0301, PUR-C 0302. 
2K epoksidiniai dažai EP-C 0101. 
 
  
PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI 

 

 

Produktas Svoris/Tūris 

A EP-P–0303 0,9-1,0kg-1l 

B Skiedikliai: R-0801 Maks.-30 % 
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PRODUKTO NAUDOJIMAS 

 

 

 
 

Metodas 

Dažymo pistoletas 
 

Beoris  (Airmix) 

  

 
Klampumas prie 20°C 15-16 sek.  

 

Purkštuko diametras 1,4-1,6 mm;  

 

Oro slėgis 3 bar  

Medžiagos slėgis -  

DŽIŪVIMAS 

 
DUOMENYS 

 

Rekomenduojamas sausos plėvelės storis (1 
sluoksnis) 

10-15 µm 

Teorinė išeiga prie 10 µm 10 m2/L;  

 

V.O.C.(lakių organinių junginių)  770 g/l    

Sausųjų dalelių kiekis 21-25% pagal svorį 

 

Santykinis svoris 0,9-1,0 kg/1 l 

 
SAUGOJIMAS 

 
PASTABOS 

 
Prieš gruntuojant gerai išmaišyti. 

 Ore prie +20°C 

 

Nelimpa dulkės 10 min. 

Galima liesti 1 h 

 Galima dengti dažais 30 min. 

Galima dengti dažais be šlifavimo ne vėliau, 
kaip: 

7 dienos 

 
Galiojimo laikas –12 mėnesių sandariose originaliuose pakuotėse. 

 
Rekomenduojama laikymo temperatūra +20°C 

http://www.svydis.lt/


 

UAB “SVYDIS LIETUVA” Palemono g.171, Kaunas, Lietuva 

Tel.: +370-37-341739; Fax.: +370-37-341744; www.svydis.lt 

 

 

Būtina laikytis nurodymų pateiktų medžiagos duomenų lape ir ant produkto 
еtiketės. 

 
Šioje dokumentacijoje pateikiama informacija buvo kruopščiai surinkta. Ši informacija yra paremta mūsų 

žiniomis apie produktą pagal išleidimo datą. Tai informacinis leidinys. Mes neatsakome už tikslumą ir 
užbaigtumą. Vartotojas pats turi įsitikinti, kad produktas tinka jo poreikiams. 

 

Šios informacijos intelektinė nuosavybė, patentai, prekės ženklai ir teisės yra saugomos. Visos teisės yra 

saugomos. 

 
Gamintojas gali bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti ir/arba panaikinti visą arba dalį šios 

informacijos ir neįsipareigoja atnaujinti informacijos. Visos instrukcijos taikomos visiems pakeitimams 

ateityje. 
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