
Techniniai duomenys 3720 

Haftgrund LF 3720 
be tirpiklių, balti, silpno kvapo, blokuojantys gruntiniai dažai,  skirti vidaus ir išorės darbams. 

Savybės    

be tirpiklių, vandeniu skiedžiami, atmosferos poveikiui atsparūs, silpno kvapo gruntiniai dažai, 
skirti vidui ir išorei. 
 

Panaudojimas 
kaip blokuojanti ir gruntuojanti priemonė ant blizgių ir kitų  sunkiai įgeriančių paviršių, pvz: 
tinko, betono, gipso kartono, ant senų tvirtų dažytų paviršių, pvz: dispersinių, 
 aliejinių, alkidinių, blizgių dispersinių dažų.Taip pat,  kaip kontaktinis sluoksnis silikatiniams 
dispersiniams dažams ant gipsinio tinko (pagrindas, kuris neužtikrina sukibimo). 
 

Produkto aprašymas 
Spalva 
balta; spalvinami Brillux spalvų sistemos pagalba šviesūs tonai. 

Blizgumas 
matiniai 

Bazinė produkto medžiaga 
akrilato-kopolimeras 

Tankis 
apie 1,31g/cm3 

 

Apdorojimas 
Skiedimas 
esant reikalui, vandeniu iki 10 %  
Suderinamumas 
galima maišyti tik su tokios pat rūšies medžiagomis ir tomis, kurios nurodytos šiame techninių 
duomenų lape. 
Dengimas 
teptuku, voleliu, purkštuvu 
Išeiga        
150-200 ml/m2 

Apdorojimo temperatūra  
ne žemiau +5o C  
Instrumentų valymas 
po panaudojimo, tuojau pat vandeniu 
 

Džiūvimas 
( + 20o C, 65 % s.d. ) 
lietui atsparus jau po 4 valandų, dažyti galima po 12 valandų. 
 

Laikymas 
vėsiai ir ne žemiau 0o C. Tara turi būti sandariai uždaryta. 
 

Deklaracija 
Nuoroda  
purškimo debesies neįkvėpti 
Gaminio kodas 
M-DF 01 
aktualios nuorodos yra saugos duomenų lapuose. 

Pagrindo paruošimas 
Dažomas paviršius turi būti sausas, be riebalų ir nešvarumų. Klijinius dažus nuplauti, aliejinius 
dažus neutralizuoti, nušlifuoti ir nuvalyti. Grybelio ir pelėsio pažeistas vietas gerai nuvalyti ir 
Universal-Fungizid 542 apdirbti. 



 

Purškimas 
Purkštuvo 
antgalis zoll    

Purkštuvo 
antgalis mm 

Purškimo 
kampas 

Spaudimas bar Skiedimas 

  0,021-0,026    0,53-0,63     400-800      apie 150    Apie 5-10%  

Gruntavimas 
Pagrindas Gruntavimas Galutinis sluoksnis 

Blizgus, silpnai 
įgeriantis 
paviršius,pvz. tinkas, 
betonas, dispersiniai, 
aliejiniai, alkidiniai 
dažai 

                                                          
Haftgrund LF 3720 

  

dažymas pagal pasirinkimą 

Gipso kartonas, 
gipsinis tinkas  

Pagal poreikį 
Haftgrund LF 3720, 
Lacryl Tiefgrund LF 
595 arba Tiefgrund 
545 

dažymas pagal pasirinkimą 

 

Techninė konsultacija 
 
Tel. 0251 / 7188 - 705 ; 0251 / 7188 – 240 ; 0251 / 7188 – 106 Miunsteris, Vokietija 
Tel. + 370  2316 517 Vilnius 

tb@brillux.de 

Info@dazau.lt 

Papildomi produktai 
Lacryl Tiefgrund LF 595 
Tiefgrund 545 
 

Pastaba 
šis techninis duomenų lapas parengtas remiantis ilgalaikiu intensyviu tobulinimo darbu, 
paremtas ilgalaike patirtimi. Objektų sąlygos gali būti pačios įvairiausios, todėl 
pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo atsakomybės patikrinti gaminius, ar jie tinka 
numatytam darbui esamomis sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai. 
Išleidus naują informacijos leidinį, šis techninis duomenų lapas nebegalioja. 
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