Plokščių „Cembrit Construction “ dažymo instrukcijos

Cemento plaušų plokštė yra atspari oro sąlygoms, jos nereikia dengti jokiu apsauginiu sluoksniu. Daugelis
cemento plaušo plokščių yra gaminamos iš natūralaus pilko cemento, todėl norėdami padengti pilką spalvą,
plokštes galite nudažyti.
1 Plokščių apdorojimas prieš dažant
1.1 Kristalizacijos dėmių pašalinimas prieš dažant
Baltos kristalizacijos metu susidariusios dėmės gali atsirasti ant įvairių cemento produktų veikiant drėgmei. Jos
nedaro poveikio plokščių techninėms savybėms, tik nukenčia jų išvaizda. Dažant plokštes, dėl kristalizacijos dėmių
dažai gali neprikibti prie paviršiaus. Todėl prieš dažant yra būtina nuvalyti matomas dėmes nepažeidžiant plokščių
paviršiaus, t.y. nerekomenduojama valyti kietu šepečiu.
1.2 Naujos plokštės
Prieš montuojant naujas cemento plaušo plokštes galima jas dažyti ir vėliau apdoroti vandens pagrindu
pagamintais akrilo dažais laikantis dažų gamintojo nurodymų. Dažymo metu plokštės turi būti visiškai sausos, o oro
drėgmė ir temperatūra turi atitikti dažų gamintojo nurodymus.
Pasirinkus tinkamus dažus, prieš montuojant plokštes, jos turi būti iš abiejų pusių apdorotos gruntu. Tai reikalinga
tam, kad prie fasado pritvirtintos plokštės neišsilenktų. Tinkamas gruntavimas taip pat padės sumažinti dažų
sąnaudas ir nereikės papildomo dažymo. Dažų gamintojas paprastai nurodo informaciją apie įvairių dažų sąnaudas
ir papildomų apdorojimo priemonių tinkamumą.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad plokščių kraštus reikia nudažyti tais pačiais dažais, kad drėgmė negalėtų iš abiejų
kraštų įsiskverbti po dažų sluoksniu.
1.3 Senos plokštės
Senas iš lauko pusės sumontuotas ir nedažytas plokštes prieš dažant reikia rūpestingai nuvalyti nuo nešvarumų ir
dumblių taip, kaip rekomenduoja dažų gamintojas.
Taip pat senų plokščių galima nedažyti, o jas pakeisti naujomis, gamykloje jau nudažytomis plokštėmis.
2 Prasības krāsai
Betono paviršiams skirti „kvėpuojantys“ dažai ir dažymo būdai paprastai tinka ir cemento plaušo plokštėms dažyti.
Pagrindinė taisyklė pasirenkant dažus cemento plaušo plokštėms – dažai turi būti atsparūs šarmams. Paprastai
dažai yra šarmams atsparūs – tačiau dažant betono paviršius negalima naudoti alkidinių dažų. Beveik visi įprasti
vandens pagrindu pagaminti akrilo dažai yra atsparūs šarmams ir tinka dažyti „Cembrit Construction“ plokštes.
Dažant „Cembrit Construction“ plokštes statybos aikštelėje, rekomenduojama naudoti „kvėpuojančius“ cokoliams
dažyti skirtus dažus „Tikkurila Yki“ ir „Teknos Saku“. Tačiau už dažų pasirinkimą atsako klientas ir dažų gamintojas.
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