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PRODUKTO PAVADINIMAS 

Belcare 

APRAŠYMAS 

Belcare priežiūros pienelis – tai bespalvė vandeninė apsaugos priemonė, skirta 

apsaugoti medinius paviršius, kurie buvo dengti dažyvėmis arba emaliniais dažais. 

SUDĖTIS 

Vanduo, akrilo derva, vaškas, priedai ir konservantai. 

SAVYBĖS 

 Išvaizda pienelis, 

 Kvapas  švelnus, 

 Degumas nedegus. 

PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITYS 

Naudojamas medinių paviršių, kurie buvo dengti dažyvėmis ar emaliniais dažais, 

priežiūrai. Pienelis užpildo mikroporas dangoje, pagerina paviršiaus atsparumą 

vandeniui, atgaivina spalvą ir pailgina dangos gyvavimo trukmę.  

SPALVA 

Išdžiūvęs sudaro bespalvę dangą. 

BELCARE 
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PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Medinius paviršius nuvalykite neagresyvia valymo priemone ir kruopščiai 

nusausinkite.  

NAUDOJIMAS 

Prieš naudojimą gerai išmaišykite Belcare priežiūros pienelį. Tolygiai, plonu 

sluoksniu tepkite priemonę ant paviršiaus naudodami minkštą audinį. Darbus atlikite 

ne žemėsnėje nei +8 °С temperatūroje. Pakartokite procesą du kartus per metus. 

DŽIŪVIMAS 

Normaliomis oro sąlygomis (esant +20 °С temperatūrai ir 65 % santykiniam oro 

drėgnumui) paviršius džiūsta 30 min. Vėdinkite patalpą dar bent valandą. Esant 

žemesnei temperatūrai ir (ar) didesniam santykiniam oro drėgnumui, džiūvimo laikas 

gali būti ilgesnis. 

IŠEIGA 

Priklauso nuo apdirbamo paviršiaus ploto. Tepant priežiūros pienelį audiniu, labai 

sunku nustatyti jo išeigą.  

ĮRANKIŲ VALYMAS 

Įrankius plaukite vandeniu su plovikliu. 

PATARIMAI IR ĮSPĖJIMAI 

Priežiūros pienelis gali pakeisti paviršiaus blizgumą. Venkite tiesioginių saulės 

spindulių ir darbo prieš lietų. Belcare negali atitaisyti dangos pažeidimų. Ši priemonė 
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užpildo mažus įtrūkimus ir pagerina paviršiaus atsparumą vandeniui, taip 

pailgindama dažų sluoksnio gyvavimo laikotarpį, dėl ko nereikia jo dažnai perdažyti. 

Norint atstatyti pažeistas vietas, naudokite medienos dažyves.  Perdažant 

dažyvėmis vandens pagrindu - dažų, paviršiaus ir aplinkos temperatūra  negali būti 

žemiau +8 °С, o santykinė oro drėgmė neturi viršyti 80 %.  Dirbant netinkamomis 

sąlygomis, galima įtakoti dangos defektus. 

SAUGOJIMAS 

Saugoti originalioje ir sandariai uždarytoje pakuotėje, sausoje, uždaroje vietoje, kur 

temperatūra negali būti žemiau +5 °С. Nesušaldyti. Laikyti vaikams neprieinamoje 

vietoje, atskirai nuo maisto produktų.  

GALIOJIMO LAIKAS 

Galiojimo pabaiga nurodyta ant pakuotės, laikantis nurodytų saugojimo sąlygų. 

APLINKOSAUGA 

Nepilkite priemonės likučių į dirvožiemį, viršutinius vandens telkinius ar kanalizaciją! 

Priemonė yra kenksminga vandens organizmams. Jos likučius utilizuokite tam 

skirtuose vietose. Produkto pakuotė yra perdirbama. Praplaukite ir išmeskite į tam 

skirtą šiukšlių surinkimo vietą. 

NUOSTATAI 

Dėl gaminio saugumo, darbo saugos ir gabenimo skaitykite saugos duomenų 

lapuose. 
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PAPILDOMA TECHNINĖ INFORMACIJA 

Daugiau informacijos rasite gamintojo atstovų arba gamintojo internetinėje 

svetainėje www.belinka.com.. 

 
 

 
. Techninės informacijos paskirtis – informuoti naudotojus apie produkto naudojimo galimybes ir technines ypatybes. Nors patarimai pagrįsti ilgalaike 

patirtimi, jie neatleidžia naudotojo nuo atsakomybės įsitikinti, kad produktas tinkamas naudoti konkrečiu atveju. Dėl daugybės galimų poveikio produkto 

savybėms veiksnių, pvz., medienos rūšies ir kokybės, naudojimo būdo ir sąlygų, naudotojo patirties ir kt., negalime prisiimti atsakomybės dėl medžiagos 

pažeidimų naudojant produktą. Jei turite klausimų ar abejonių, paskambinkite ir pasikonsultuokite. 

http://www.belinka.com/

