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Alphacryl Pure Primer SF 
   
                                                      Atsparus ir labai lygiai dengiantis gruntas vidaus darbams.  
  
Bendra informacija 
Pagrindinės savybės Lengvai ir labai lygiai padengiamas paviršius.  
 Vandeniu skiedžiamas. 

Labai atsparus. 
Matinis. 
Geras sukibimas su dengiamu paviršiumi. 
Blokuoja dūmų ir pelėsio dėmes.  

 
Savybės 
Blizgumo lygis Matinis: apie 5 GU prie 85°C. 
Spalva Balta ir daugelis kitų spalvų iš 5051 spalvyno.Pritaikytas spalvinti 

su tonavimo mašinomis. 
Tankis Balta: ~ 1,35 kg/dm3  
Pakuotės klampumas ~ 28-32 dpa.s 
Kietų dalelių kiekis pagal svorį: ~ 55 % (priklausomai nuo spalvos) 
 pagal tūrį: ~ 39 % 
Lakiųjų organinių medžiagų (VOC) Klasė A/a max. 30 g/L (2010) 
 Alphacryl Pure Primer SF sudaro max. 3 g/L VOC 
Džiūvimo laikas esant Nelimpa dulkės : po ~ 1 valandos 
20°C/65% R.H. Galima dengti: po~ 24 valandų kitus viršutinius dažus. 
Ilgaamžiškumas Skirtas tik vidaus darbams. 
 Ilgaamžiškumas priklauso nuo keletos veiksnių: 

- dengiamo paviršiaus pagrindo kokybės; 
- konstrukcijų ir aplinkos sąlygų kokybės; 
- vidaus dažymo darbų kokybės. 

Sistemos 
Paviršiaus paruošimas ir  
neparuošti pagrindai: Paviršius turi būti visiškai sausas, švarus ir nuriebalintas.    
Betonas: Švariai pašalinti birius cemento likučius. 
Mūras: Sausai nušluoti skiedinio likučius, jei tokių yra. 
Medienos plaušų plokštės: Paviršių nuriebalinti ir/ar nušlifuoti taip, kad būtų pašalintos dulkės 
 ir kitos medžiagos, bloginančios sukibimą. 
Dengimas alkidiniais dažais 
tinkamomis sąlygomis: Gruntas gali būti padengtas vandeniniais dažais. Gali būti 

dengiamas alkidiniais dažais, bet prieš dažymą paviršių nuplauti 
su vandeniniu amoniako tirpalu. 

 
 
Pastabos Alphacryl Pure Mat SF netinkamas dengti alkidiniais dažais 

dažytiems paviršiams, esantiems drėgnose patalpose: virtuvėje, 
vonioje ar dušo kabinose. 

 
Dengimo informacija 
Dengimo temperatūra Minimali temperatūra: 10°C. 
 Maksimali santykinė drėgmė: 75% 
Dengimo metodai Teptuku, voleliu. 
Skiedimas Skiesti vandeniu.  
Įrankių valymas Įrankius plauti tuoj pat po panaudojimu drungnu muilinu vandeniu.  
Sluoksnio storis Sausas: ~ 50 µm 
20°C/65% R.H. Šlapias: ~ 125 µm 
Praktinė išeiga  ± 10-12 m²/L priklausomai nuo paviršiaus, konstrukcijų būklės ir 

dengimo metodų. 
Pakuotė  5 & 10 L 
Galiojimo laikas Mažiausiai 12 mėnesių saugant uždarose pakuotėse. 
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Laikymo sąlygos Saugoti nuo šalčio, laikyti sausuose sandėliuose 5-30°C 
temperatūroje. 

 
 
Mūsų produktų ir sistemų veiksmingumas grindžiamas daugelio metų patirtimi ir moksliniais tyrimais mūsų laboratorijose. Mes 
garantuojame, kad darbo kokybė, kurio metu yra naudojami mūsų produktai, atitinka kvalifikaciją (Akzo Nobel Decorative coatings BV) 
ir vadovaujantis mūsų nurodytomis instrukcijomis pasiekiami puikūs rezultatai. Mes neatsakome, jeigu galutinis rezultatas yra 
neigiamai paveiktas išorinių veiksnių, kurių mes negalime kontroliuoti. Pirkėjas turi patikrinti ar pristatyti gaminiai yra tinkami naudoti 
pagal paskirtį. Atsiradus naujam medžiagos aprašymui, šis laikomas nebegaliojančiu. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


