
Bornit – Roof Paint 230 

(Dachacryl 230) 

Spalvoti akriliniai dažai cementinėms stogo čerpėms 

Aprašymas     BORNIT –Roof Paint speciali danga,aukštos kokybės,akrilinės dispersijos 
pagrindu. Gali būti įvairių spalvų. Produktas saugo stogus nuo pelėsių ir kerpių. Dažai suteikia 

stogui gražią išvaizdą. Atsparūs ultravioletiniams spinduliams,greitai džiūsta. Nebijo lietaus   

praėjus valandai nuo padengimo. 

Panaudojimas   Remontui ir taisymui šlaitinių stogų padarytų iš cementinių čerpių.Bornit-Roof 

Paint 230 apsaugo stogo dangas nuo vandens ir optiškai pagražina stogo išvaizdą.Netinka 

lėkštiems ar horizontaliems paviršiams su stovinčiu vandeniu 

Privalumai    ·  Ilgalaikė vandens apsauga 

· Pasirinkimas iš daugybės spalvų

· Apsaugo nuo pelėsio susidarymo

· Pagražina stogo išvaizdą

· Be skiediklių,skiedžiama vandeniu

· Ekonomiški iš reikmenų ir įrankių pusės

· Elastingi,praleidžiantys garus

Techninė               Tipas Spalvota dispersinė danga stogų čerpėms 

Charakteristika    Pagrindas Akrilinė dispersija 

  Tirpikliai nėra 

  Spalvos Klasikinė čerpinė ir kitos 

   Svoris(prie 20 ºC)     1.22 g/cm³ 

   Konsistencija Skysta 

   Užnešimas Mažu arba dideliu teptuku 

   Išdažymo laikas 4-6 h

Laikymas Vėsioj ir sausoj vietoj,apsaugant nuo šalčio

Laikymo sąlygos  12 mėn. uždarytoj pakuotėj

   Valymas Vandeniu nedelsiant po naudojimo

Pavojingumas nėra

Pagrindas           Pagrindas turi būti sausas,švarus,nedulkėtas,be laisvu dalelyčių.Seni atsilupę 

dažai turi būti pašalinti.Jei įmanoma senastogo danga turėtų būti nuplauta su aukšto spaudimo 

vandeniu.Pažeista danga turi būti pašalinta 

Užnešimas           BORNIT –Roof Paint 230 gali būti užnešinėjami su teptuku,voleliu ar 

purškimo įranga(beore) ir jie greitai tampa atsparūs lietuj prie 20 ºC.Didelio sugeriamumo 

paviršius apdorojamas su gruntu.Kaip gruntą galima naudoti tuos pačius dažus praskiedus juos 

vandeniu 10%  arba gruntą BORNIT –Roof Primer 220 

Neskiesti dažai užnešinėjami 2 sluoksniais 

Dažus sunaudoti per 4-6 h prie 20 ºC.Minimali temp. Prie kurios galima dažyti +5 ºC. 

Negalima dažyti prieš tiesioginius saulės spindulius arba lyjant 

Išeiga Apie 0,2 ltr/m² dažant vienu sluoksniu.Rekomenduojama dažyti dviem 

sluoksniais.Norint sužinoti tikrą išeigą nedideliam plote atlikite testa. 



Laikymas           Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje apsaugant nuo šalčio.Laikymo terminas 

mažiausiai 6 mėn.Saugoti nuo užkaitimo virš +35 ºC nes tai trumpina laikymo terminą. 

 

Spalvos              Raudona,pilka,mėlyna,žalia ir kitos 

 

Atliekų               Perdirbti atiduoti tik tuščias pakuotes 

Perdirbimas 

 

Pastaba                Ši atmena pakeičia visą iki tol buvusią techninę informaciją apie produktą.  

Atmenoje pateikiami duomenys sudaryti remiantis naujausiais naudojimo technikos pasiekimais. 

Vis dėlto priklausomai nuo statinio būklės, gali tekti nuspręsti, kokį darbo metodą pasirinkti. 

Taip pat reikia atsižvelgti į statybų situacijos lemiamus ypatingus atvejus. Pateikti duomenys 

nelaikomi pagrindu teisinei atsakomybei.  

 

Pakuotės              10 ltr. plastikinėje taroje  

                             40 vnt. paletėje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB Toner    Tel. +370 37 261370 

Raudondvario pl.78.Kaunas  Faks. +370 37 261389 


