
PASKIRTIS

NAUDOJIMAS LAIKYMO SĄLYGOS

SAVYBĖS

FASADINIAI DAŽAI
SU LENGVAIS
KERAMINIAIS 
UŽPILDAIS

MS-HT-Protec

KAIP DAŽAI VEIKIA

Vėsiai, sausai, sandariai uždarytuose induose,
ne žemesnėje kaip +5°C temperatūroje. 
Nesušaldyti. Tinkamumo naudoti terminas:12 mėn. 
nuo pagaminimo datos, esant nepažeistai pakuotei.
Saugumo priemonės: Dažai pagal poveikį sveikatai 
klasifikuojami kaip nekeliantis pavojaus sveikatai
preparatas tinkamai naudojant pagal paskirtį.preparatas tinkamai naudojant pagal paskirtį.
S2- Saugoti nuo vaikų. S7- Pakuotę laikyti sandari-
ai uždarytą. S24/25-vengti patekimo ant odos ar į 
akis. S29-Neišleisti į kanalizaciją. S42-purškiant 
naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemo-
nes. S51-naudoti tik gerai vedinamose patalpose.

Elastingi. Drėgmės perteklius perkeliamas 
per kapiliarus ir greitai išgarinamas.
Sausos sienos izoliuoja geriau nei drėgnos
ir turi geresnes šilumos saugojimo savybes.
Todėl pastatai nudažyti fasadiniais dažais
MS-HT-Protec atvėsta gerokai lėčiau nei kiti.
Dėl didelio keramikinių užpildų kiekio ir Dėl didelio keramikinių užpildų kiekio ir 
greito dregmės išgaravimo nuo paviršiaus
-pastatų sienos ilgą laiką išlieka švarios.

Dažai skirti dažyti tinko, betono, mūro 
(daugiabučių namų fasadus), 
asbocementinius paviršius, galima 
dažyti metalinius paviršius prieš tai
padengus antikoroziniu gruntu.

Dažoma voleliu,teptuku arba purškiama.
Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
Dėl dažų sudėtyje esančių keramikinių užpildų, 
galimi nedideli spalvos nukrypimai. Dažant didesnį 
plotą patariama naudoti tos pačios partijos dažus.
Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas ir atviras 
difuzijai, todėl prieš dažymą rekomenduojama gruntuoti difuzijai, todėl prieš dažymą rekomenduojama gruntuoti 
silikoniniu gruntu (pvz., MS-SIL) . Pelėsio pažeisti 
paviršiai nuvalomi koncentratu Acticide LV 706. Dažant 
pirmąjį sluoksnį galima skiesti iki 10%, dažant antrąjį – 
iki 5%. 
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Dėl saulės ir šilto oro labai greitai susidaro dažų plėvelė, kuri veiksmingai apsaugo nuo drėgmės . Perteklinė 
drėgmė dėl keraminių dažų membranos funkcijos kapiliarais išeina į paviršių ir išgaruoja. Dažai pasižymi at-
sparumu tokiems aplinkos veiksniams kaip smogas, rūgštys , druskos ir UVspinduliai, dėl didelio elastingumo 
nudažytas paviršius netrūkinėja daugelį metų. Smarkiai sumažėja dėl įtempimų atsirandančių įtrūkimų 
skaičius, nes terminė apsauga dėl didelio dažuose esančio tuščiavidurių keraminių sferų kiekio, patalpinto spe-
cialiame rišiklyje, labai smarkiai sumažina įvairius medžiagų įtempimus. Keraminiai dažai atsparūs tokiems 
aplinkos veiksniams kaip stiprus lietus, kruša ir sniegas. Dėl dangoje esančio didelio keraminių sferų kiekio 
dažytas paviršius išlieka sausas, ant paviršiaus nesiveisia pelėsiai, samanos grybeliai.
Keraminiai dažai kaip ir mūsų oda, tik su daug didesniu paviršiumi , leidžia viskam , kas yra po juo kvėpuoti. 
Dažai atviri vandens garų difuzijai ir kaip tvirtina TNO institutes iš Olandijos, veikia kaip higrinis diodas – 
transportuoja drėgmę iš sienos, tačiau neįleidžia į vidų. Dėl to padidėja izoliacinis efektas, tačiau siena 
neuždaroma aklinai. Tuo keraminiai dažai pranašesni už kitas termoizoliacines priemones, kurios sieną tiesiog 
uždaro ir leidžia joms uždusti (arba blogiausiu atveju ,,prigerti,,) Padidėjus santykiniam drėgnumui1 %, ne-
retai šilumos nuostoliai padidėja daugiau nei 10%. Sausos sienos izoliuoja geriau nei drėgnos ir daug geriau su-retai šilumos nuostoliai padidėja daugiau nei 10%. Sausos sienos izoliuoja geriau nei drėgnos ir daug geriau su-
kaupia šilumą. Pastatai, nudažyti termokeraminiais dažais, atvėsta daug lėčiau. Todėl ilgainiui reikia mažiau 
energijos, nes ,,saugykla siena” yra pakankamai pripildyta ir atiduoda sukauptą energiją lėtai.


