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PRODUKTO PAVADINIMAS 

Belprotect 

APRAŠYMAS 

Belprotect – tai bespalvė dažyvė, naudojama padidinti jau dažyto paviršiaus 

atsparumą. Sudėtyje yra priedai, kurie saugo viršutinį sluoksnį nuo pelėsio ir dumblių 

atsiradimo. 

SUDĖTIS 

Alkidinės dervos, nearomatiniai tirpikliai, vaškai, džiovikliai, UV absorbentai ir dangos 

konservantai. 

SAVYBĖS 

Belprotect – tai aukšto atsparumo dažyvė medienai, naudojama kaip galutinis 

medienos apsaugos sluoksnis jau dažytiems mediniams paviršiams. Belprotect 

sudėtyje nėra biocidų ir ši priemonė nėra skirta medienos apsaugai nuo grybelio ar 

medienos kenkėjų. Tam tikslui naudokite impregnuojantį gruntą Base arba 

Impregnant. 

Naudojant dažyvę Belprotect, paviršius išsaugo savo pirminį atspalvį. Tinka naudoti 

ir ant tamsiais atspalviais dažytų medinių paviršių. 

PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITYS 

Belprotect naudojama tamsiose vietose eksploatuojamiems dažytiems mediniams 

paviršiams, kuriuos veikia drėgmė ar šalia kaupiasi kondensatas. Dėl to ant 
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paviršiaus gali susidaryti dumbliai ir žaliosios apnašos. Priemonė nėra skirta naudoti 

ant neapsaugotų ar ką tik dažytų paviršių. Belprotect dažytas paviršius tampa 

blizgiu. 

SPALVA 

Bespalvė 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Prieš dažymą pagrindas turi būti: švarus, lengvai pašlifuotas ir nedulkėtas.  

NAUDOJIMAS 

Prieš naudojimą dažus neskieskite ir gerai išmaišykite. Dengiama įprastiniu būdu, 

tepant paviršių teptuku ar voleliu, ant anksčiau dažyto ir švaraus paviršiaus, vienu 

sluoksniu. Darbo metu aplinkos temperatūra negali būti žemesnė nei +8°С. 

DŽIOVINIMAS 

Normaliomis oro sąlygomis paviršius išdžiūsta per 24 val. Dengiant medinius 

paviršius, kurie bus veikiami mechaniškai, džiovinkite juos savaitę prieš numatomą 

apkrovą.  

IŠEIGA 

1 l Belprotect užtenka nudažyti 15-25 m².  

ĮRANKIŲ VALYMAS 

Įrankius plaukite priemone Belsol, vaitspiritu arba kitais dažų tirpikliais. 
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PATARIMAI IR ĮSPĖJIMAI 

Produktas nėra tinkamas dekoratyvinių dangų atnaujinimui. Nedažykite pažeitų 

paviršių. Dumblių ir žaliųjų apnašų paveiktus ir išblukusius paviršius valykite 

priemone Algid ir atnaujinkite paviršių dažyve medienai Lasur arba Toplasur UV 

Plus. Belprotect naudokite kaip paskutinę apsaugos priemonę. Paviršiai, kurie yra 

drėgnose vietose turi būti reguliariai atnaujinami, kad mediena būtų tinkamai 

apsaugota. 

Dažant medieną pirmą kartą, impregnuokite gruntu Base, po to dažykite trim 

sluoksniais dažyvės Lasur arba dviem sluoksniais dažyvės Toplasur UV Plus. 

Belprotect naudokite kaip paskutinę apsaugos priemonę. Venkite tiesioginių saulės 

spindulių.  

SAUGOJIMAS 

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

esant žemesnei nei +30°С temperatūrai. 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. Laikyti vaikams neprieinamoje 

vietoje. Tuščią pakuotę arba pakuotę su dažų likučiais utilizuokite pavojingų atliekų 

šalinimo vietose.  
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NUOSTATAI 

Dėl gaminio saugumo, darbo saugos ir gabenimo skaitykite saugos duomenų 

lapuose. 

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/

