
6820 micro decor
Paprastas tamsesnis sienos tinkas



Baltas Plieno 
spalvos 

PilkasSidabrinis Antracito 
spalvos

6820 micro decor
Paprastas tamsesnis sienos tinkas

Jaukūs kambariai su spalvotomis paprastomis sienomis
6820 micro decor yra paprastas, spalvotas, glaistas sienoms, suteikiantis daugiausia 
pasirinkimų užbaigtai dekoratyvinei svetainės, virtuvės, pagalbinės patalpos ir vonios sienų – 
tiesioginių ar cemento pagrindo -, sienų, dažytų ar plytelėmis klotų sienų apdailai.

6820 micro decor yra paruoštas naudoti su vandeniu maišomas užpildas, kuris ant pagrindo 
yra klojamas plienine ar plastikine mentele vienu ar daugiau sluoksnių. Užbaigtas sukietėjęs 
užpildas yra atsparus vandeniui ir gali būti naudojamas ant visų kietų pagrindų, pavyzdžiui, 
tinko, mūrinio, lengvo betono ir panašių drėgmei atsparių pagrindų. Jeigu norite turėti gražią 
ir paprastą vonią, galite naudoti 6820 micro decor, nes šis produktas taip pat tinkamas nau-
doti patalpose, kuriose atsiranda vandens užtikšimo ir didelės drėgmės rizika.

Tiekiamas keletu paruošto mišinio standartinėmis spalvomis



Parengimas Maišymas Pravartu žinoti

Kitas sluoksnis Apdorojimas Kiti paviršiai

Užbaigimas Pravartu žinoti Valymas

Pagrindas privalo būti sausas, jame 
negali būti dulkių ar laisvų dalelyčių. 
Sugeriantį pagrindą reikia 
nugruntuoti 4170 decor primer. 
Tankius paviršius gali reikėti nuvalyti 
7110 base cleaner.

Milteliai sumaišomi su vandeniu ir 
2–3 min. maišoma nedidelio greičio 
plaktuvu. Išmaišę, mišinį 2–3 min. 
palikite ramybės būsenoje ir vėl 
maišykite. Mentele klokite iki 2 mm 
storio sluoksnį.

Kadangi tepamas užpildas prisideda 
prie paviršiaus spalvų, būtina vengti 
vienodų sluoksnių.
Užpildą tepkite trumpais, pusiau 
apvaliais mostais.

Jeigu norite turėti plokščią ir lygų 
paviršių, pirmajam sluoksniui 
išdžiūvus, bet ne anksčiau kaip po 3 
val., užtepkite kitą ploną sluoksnį.

Užpildo mišiniui sukietėjus, paviršius 
gali būti nušlifuojamas plonu 
švitriniu popieriumi, kad būtų 
visiškai plokščias.

6820 micro decor taip pat galima 
taikyti dažytiems ir plytelių 
paviršiams, po to, kai jie yra 
nuvalomi 7110 base cleaner ir (arba) 
7120 ceramic cleaner.

4720 decor topcoat galima kloti 
ne anksčiau kaip po 6–12 val., po 
to, kai užtepamas galutinis micro 
decor sluoksnis. Naudokite glotnų 
volelį dažams ir tepkite nuo grindų 
iki lubų, kad išvengtumėte produkto 
užtikšimo, kuris gali būti matomas 
užbaigtame darbe.

Klojant, venkite volelio žymių. Todėl, 
volelį ridenkite keletą kartų 
skirtingomis kryptimis, kol žymės 
bus vienodai pasiskirsčiusios 
paviršiuje. Klojant, paviršius atrodo 
drėgnas ir išdžiūsta per 1-3 dienas.

Dėl topcoat paviršių lengva valyti; jį 
galima nuvalyti vandeniu arba 
nestipriais valikliais sudrėkinta 
šluoste.

Štai, kaip tai padaryti



Venkite dėmių ant užbaigtos sienos
4720 decor topcoat gali būti naudingai 
panaudotas užsandarinti sukietėjusį užpildo 
paviršių ne anksčiau kaip per 6–12 val.

4720 decor topcoat suteikia neutralią paviršiaus 
apsaugą, kuri neleidžia susidaryti nuo skysčių 
atsirandantiems užtiškimams. Tačiau, skystį 
būtina nedelsiant nuvalyti, kad jis nenudžiūtų ant 
paviršiaus.

Ko Jums reikės:

• 4170 decor primer

• 6820 micro decor

• 4720 decor topcoating

• Plieninės plūdės, 15–20 cm storio 

• Glotnaus volelio dažams

• Aukštos klasės abrazyvinio popieriaus
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