
 
Techninių duomenų lapas 

Aquapad 
Produkto aprašymas 
Ciranovos produktas Aquapad – vandens pagrindo medienos 
beicas su mikro pigmentais, tinka dažyti visų rūšių vidaus 
medieną. Aquapad suteikia medienai vienodą, lygią išvaizdą. Dėl savo 
ypatingos sudėties ir paprasto panaudojimo Aquapad idealiai 
tinka dažyti didelius plotus su valymo mašina.  
  

Techniniai duomenys 

Ciranovos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios 
instrukcijos suformuluotos po atliktų testų ir daugiametės 
patirties. Nors jos paremtos mūsų žiniomis, vartotojas turi 
išbandyti priemonę savo turimomis sąlygomis. Šis techninių 
duomenų aprašas nesuteikia garantijos. 

  

Paruošimas 

Šlifuokite medieną stambumu nuo 120 iki 150. Po šlifavimo 
kruopščiai nuvalykite šlifavimo dulkes. 

Instrukcijos vartotojui 
Prieš naudojimą suplakite. Rekomenduojama pabandyti pasirinktą spalvą 
prieš dažant visą plotą.. Aquapad būtina dažnai suplakti proceso 
metu. Pabaigai naudoti laką FORTICO ar vandens pagrindo 
alyvą  OCULTO, reikia dėti kietiklio (10% kietiklis Aquapad). 
Ant Aquapad galima naudoti Hardwaxoil Magic ar UN1CO 
(Clear, Natural White ar Natural). 
Jeigu pilate kietiklio, turėkite galvoje, kad reikalingos +/- 3 
val. reakcijai. Prieš pirmą apsauginį sluoksnį rekomenduojama tik 
nušlifuoti. Jeigu šlifuosite po dengimo Aquapad, gali skirtis 
spalva. 
Aquapad reikia dengti tolygiai, su valymo mašina. Jei 
Aquapad dengiate voleliu ar teptuku, jį vėliau galima 
išlyginti su valymo mašina, audiniu ar sausu teptuku. 
Nepalikite naudotų valymo padų ant grindų, nes liks spalvos 
netolygumų. 

Džiūvimo laikas 
Išdžiūsta po +/- 3 - 4 val. 
Džiūvimo laikas ypač priklauso nuo sunaudotos priemonės 
kiekio, temperatūros, oro drėgmės ir patalpos vėdinimo. 

Sunaudojamas kiekis 
Nuo 10 iki 15 m² / litras, priklauso nuo medienos rūšies,  
paruošimo ir poreikio. 

Po padengimo 
Kai nudžiūsta Aquapad, turi būti dengiama alyva, lakas ar 
vaškas iš  Ciranovos asortimento. 

Produkto informacija 
Visas spalvas galima maišyti tarpusavyje. 
Galiojimas: 1 metus nepraplėštoje originalioje pakuotėje. 

Ypatingos savybės 
Aquapad nėra atsparus šalčiui. Nenaudoti rūdijančių 
priemonių. Galutinė spalva priklauso nuo medienos, 
šlifavimo, ir sunaudoto gaminio kiekio. Rekomenduojama 
pabandyti spalvą ant medžio! 

Spalvos yra 16 spalvų

Sudėtis priklauso nuo spalvos

Tankis priklauso nuo spalvos

Klampumas +/- 11” din 4 kai  20°c
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