
                      
    
   
 
                
 
 

 GRIDEKS  EKSTRA 
 Poliuretaniniai 2K dažai betoninėms grindims 
Techniniai duomenys 

Komponentų maišymo santykis Komponentas Nr. 1- 9 dalys pagal svorį 
Komponentas Nr. 2 (kietiklis)- 1 dalis pagal svorį 

Dažų gyvybingumas, kai aplinkos 
temperatūra +23’C 

Po komponentų sumaišymo dažus reikia sunaudoti: 
 per 0,5 val. (dažai taroje) 
per 1-1,5 val. (kai dažai išpilti ant grindų) 

Nelakių junginių kiekis 60-65% pagal masę (priklauso nuo spalvos) 
Išeiga 0,15-0,2 L/kv.m. 

0,2-0,25 kg/kv.m 
Rekomenduojamas sluoksnio storis 100- 150mkm 
Mišinio tankis 1,35kg/L 
Džiūvimas (prie +23‘C) Galimas lengvas judėjimas,vaikščiojimas- po 4 val. Antro sluoksnio dažymas po 7-24val.(tame tarpe) 

Pilnas sukietėjimas ir cheminis atsparumas- 7d. 
Skiedimas ir įrankių valymas Skiediklis 650, ksilolas 
Blizgumas, spalvų gama Blizgus. Spalvos: šviesiai pilka RAL7040, balta  (kitos spalvos- tonuojamos pagal užsakovo pageidavimą 

prekybos vietoje) 
Naudojimo instrukcija 

Paviršiaus paruošimas Naujos betoninės grindys: 
Betono paviršius turi būti išlietas kaip minimum prieš 4 savaites ir turi būti visiškai sukietėjęs. Paviršiaus 
drėgnumas neturi viršyti 4% pagal masę. (Praktiškai paviršiaus drėgnumą galima patikrinti sekančiu būdu: ant 
grindų reikia patiesti  guminį kilimėlį arba polietileno plėvelę (1m x 1m), plėvelės   kraštus priklijuoti prie 
grindų su lipnia juosta. Jei praėjus 24-48 val po kilimėliu ar plėvele grindų paviršius nepatamsėjo, vadinasi  
grindys yra tinkamos dažymui. Jei betono drėgnumas daugiau kaip 4% arba jei nuo jo išliejimo praėjo vos 
pora dienų- būtina naudoti specialų epoksidinį 2K gruntą drėgnam betonui  NF105 arba TF220W sekančią 
dieną jau galima dažyti poliuretaniniais dažais  Grideks ekstra. 
Senos betoninės grindys: Nedažytas, riebalais išteptas grindis galima išvalyti naudojant plovimo priemones, po 
kurių panaudojimo grindis būtina gerai išplauti švariu vandeniu. Po bet kokio vandens poveikio, grindys turi būti 
gerai išdžiovintos. 
Senos dažytos grindys: 
Būtina pašalinti nešvarumus, paviršius turi būti sausas. Seną dažų dangą būtina pašlifuoti  (pašiaušti). 
Rekomenduojama atlikti bandomajį dažymą, kad įsitikinti, jog dažai neatsisluoksniuoja. Jei dažai 
atsisluoksniuoja, būtina visus senus dažus pašalinti. 

Gruntavimas Grindų gruntavimui naudojamas gruntas Grideks Base arba tie patys dažai, prieš gruntavimą  juos praskiedus 
skiedikliu 650 arba ksilolu iki 10%. (Drėgnam betonui būtinai  turi b ūti naudojamas gruntas NF105 arba 
TF220W). Dažai Grideks ekstra gruntavimui ruošiami sekančiu būdu: Į  komponentą A įpilama kietiklio  
santykiu 9:1 pagal svorį, gerai išmaišius su elektriniu mikseriu vidutinėmis apsukomis,  įpilama 10 proc 
skiediklio 650 arba Ksilol ir dar kartą gerai išmaišoma. Gruntas paruoštas naudojimui. Esant reikalui iškart po 
gruntavimo dar neišdžiūvus  gruntui gali būti užberiami „antislip“ grūdeliai (arba frakcionuotas kvarcinis 
smėlis), tuomet net ir šlapia dažų danga bus visiškai neslidi. 

Komponentų maišymas dažymui Dažų komponentus (dažus ir kietiklį) reikia supilti į vieną talpą santykiu 9:1 pagal svorį ir juos išmaišyti. 
Rekomenduojama naudoti mikserį su maišytuvu, kurio apsisukimų skaičius apie 350/min. Dažų užmaišykite 
tiek, kiek spėsite sunaudoti per 30- 60 minučių. Esant reikalui galima į dažus įpilti skiediklio iki 5 proc. 

Dažymas Nedidelį dažų kiekį išpilkite ant  grindų  ir guminės glaistyklės  pagalba paskleiskite ant paviršiaus, išlyginkite 
su voleliu. Taip pat galima dažyti vien tik  voleliu. Venkite balučių susidarymo. 
Sąlygos dažymo metu: Dažomo paviršiaus, dažų ir aplinkos temperatūra neturi būti žemesnė kaip +5°C, o 
santykinis oro drėgnumas- ne daugiau kaip 80% 

Gamintojas/platintojas ISO9001, BIOLARS/  
Rinvila, tel  8 620 13773, Prašiškių g. 53, 6korpusas, Vanaginė, Riešės seniūnija, Vilniaus raj. 

Pastaba: Jei po gruntavimo ar pirmojo sluoksnio užnešimo (prieš dengiant kitu sluoksniu) praėjo daugiau kaip 2 paros, prieš dažant sekančiu sluoksniu, 
rekomenduojama dažų paviršių lengvai pašiaušti su švitriniu popieriumi (Nr. 100 arba Nr. 120) taip bus užtikrintas geresnis sukibimas tarp sluoksnių. 

Medžiagos tipas GRIDEKS EKSTRA - dvikomponenčiai poliuretaniniai dažai 
Naudojimo sritis Naudojami betoninių grindų dažymui - garažuose, autoservisuose, techninių apžiūrų centruose, požeminėse 

stovėjimo aikštelėse ir t.t. Tinkama naudoti ir  lauko sąlygomis. 
Specialios savybės Dažų danga pasižymi ypač dideliu atsparumu vandeniui ir įvairių chemikalų, rūgščių tirpalams. Atspari 

nusitrynimui. Geras atsparumas riebalams, tepalui ir benzinui. Danga atlaiko trumpalaikį stiprių skiediklių 
ir šarmų poveikį. 


