
Ypatingai didelio sukibimo dažai/gruntas „GekkkoSOL“

Bendra informacija
Dažai/gruntas „GekkkoSOL“ – tai vieno komponento balta, tik 
iš  mineralinių  užpildų,  pigmentų  ir  rišiklių  gaminama 
renovavimui  skirta  dažai/gruntavimo  priemonė,  paruošta 
naudojant  silikatus.  Tai  skystų  stiklų  naujo  tipo  mišinys. 
Ypatinga sudėtis ir skystų stiklų derinys sukuria nepaprastai 
platų  grynai  mineralinių  dažų  pritaikymo  spektrą. 
„GekkkoSOL“  dažuose/gruntavimo priemonėje naudojamas 
rišiklis – tai vandenyje ištirpintas silicio dioksidas (kvarcas), 
kurio savitasis paviršius lygus 500 m² vienam gramui. Toks 
didelis paviršius sąlygoja nepaprastai stiprias priekibos jėgas, 
todėl  beveik  ant  visų  pagrindų  užtikrinamas  patikimas 
sukibimas.  Šis  „GekkkoSOL“  dažuose/gruntavimo 
priemonėje pritaikytas  rišiklis  jau  šimtmečius  naudojamas 
vyno ir vynuogių sulčių gamybos pramonėje kaip nusodinimo 
priemonė. „GekkkoSOL“ pavadinimas parinktas pagal geckos 
driežų rūšies pavadinimą; tai driežai, turintys ant savo kojų 
milijonus plonyčių plaukelių, kurie suteikia driežui galimybę 
pasinaudojant  tuo  pačiu  sukibimo  principu  kabėti  žemyn 
galva bei nenukristi ir nuo slidžių paviršių.
Vartojimas
„GekkkoSOL“  –  tai  ir  dažai/gruntavimo priemonė, tinkama 
dengti mineralinius ir nemineralinius pagrindus (tame tarpe ir 
Kreidezeit  firmos  siūlomus  dažus),  ir  mažo  grūdėtumo 
faktūrinių viršutinių sluoksnių formavimo priemonė. Atliekant 
vidaus  darbus  „GekkkoSOL“  tinka  formuoti  naujus  ar 
atnaujinti esamus sluoksnius ant daugelio pagrindų:
– gipsiniai, kalkinio gipso, kalkinio cemento ar kalkiniai 
   tinkai;
– stipriai prikibę senųjų dažų su plastmasių komponentais 
   sluoksniai, ypač – dispersiniai dažai. Ant latekso dažų 
   tinka tik tuo atveju, kai kontrolinio padengimo rezultatas 
   teigiamas; 
– gipso kartono ir gipso pluošto;
– senieji dažai;
– betonas.
Savybės
– gerai užpildantis pagrindo sluoksnis;
– spalva: balta;
–  grūdėtumas:  1  mm  (GekkkoSOL  VOLL);  0,5  mm   
(GekkkoSOL  FEIN);  lygaus  dengimo  (GekkkoSOL 
Farbe).
– pateikiama paruošta naudoti;
– tik mineralinės medžiagos.;
– vieno komponento;
– neįprastai didelis sukibimas su daugeliu pagrindų;
– geras dengiamumas;
– atspari rūgščių, šarmų ir daugelio tirpiklių poveikiui;
– labai geros difuzijos savybės;
– atspari vandens purslams;
– šarmai stabdo pelėsių atsiradimą;
– neturi savo sudėtyje organinių rišiklių; 
– tankis: Maždaug 1,60 g/l;
Sudėtis
Skystieji  stiklai,  silicio  mineralai,  kreida,  talkas,  titano 
dioksidas, boraksas, ksantanas, vanduo, celiuliozė, citrusinių 
vaisių konservavimo priemonė.
Paviršiaus paruošimas
Pagrindas  turi  būti  patvarus,  švarus,  sausas,  tvirtas, 
neriebaluotas,  jame  neturi  būti  galinčių  prasiskverbti  ar 
dažančių sudedamųjų dalių. 
– kruopščiai pašalinti senuosiuos klijinių dažų sluoksnius
   Ir kitus kreidos ar nepatvarius senuosius sluoksnius;
– kruopščiai nuplauti nuo pagrindo tapetų klijų likučius;
– kruopščiai pašalinti nuo paviršių dulkes, kruopščiai;
   nuvalyti šepečiu, jei paviršius šiek tiek birus; 
– šlifuojant padidinti plastmasinių ar dažytų paviršių
   šiurkštumą;
– patikrinti, ar gerai prikibę senųjų dažų sluoksniai,
   prireikus pašalinti;
– pašalinti ant betono nuo klojinių likusią alyvą;

–  pašalinti  atsilaisvinusias  tinko  ar  mūro  dalis,  užtaisyti 
tapačia
   medžiaga;
– jei pagrinde yra prasiskverbiančių ar dažančių sudedamųjų 

   dalių, prieš dažant arba padengus pirmuoju sluoksniu jas reikia 
užblokuoti šelako izoliaciniu gruntu (produkto Nr. 234);
–  netinkami pagrindai: mediena, medžio drožlių plokštė, klijuota 
fanera dengta plokštė, kieto plaušo plokštė; 
–  naudojant  sodos  tirpalą  nuvalyti  pelėsiais  padengtus  iš 
mineralinių  medžiagų  suformuotus  paviršius  ir  apdoroti 
„Schimmelknacker“ priemone nuo pelėsių  (Art. 620).
–  jei  pagrindas  yra  labai  smarkiai  sugeriantis  tinkas  (reikia 
išbandyti sudrėkinant), pvz, įprastinis tinkas arba šiek tiek birus 
paviršius,  reikia  gruntuoti  „Farbenwasserglas“  priemone 
(produkto  Nr.  600,  atskiedžiama  vandeniu  1:1  santykiu). 
Gipsinius  tinkus  ir  tinkus,  kurių  pažeistos  vietos  atnaujintos 
naudojant  gipsą,  būtina  gruntuoti  kazeino  gruntu 
„Kaseingrundierung“ (produkto Nr.  145).  Kiekvieną kartą prieš 
tvarkant paviršių toliau reikia palaukti maždaug 12 valandų. 
Atskiedimas
Prireikus panaudoti iki, maždaug, 10 % „GekkkoSOL Verdünner“ 
skiediklio.
Panaudojimas
„GekkkoSOL“  dažus/gruntavimo priemonę būtina užtepti  šepečiu. 
Dengiant bet  kokius sugeriančius  pagrindus  (pavyzdžiui,  kalkinio 
cemento  tinkas  arba  gipsinis  tinkas)  rekomenduojama atskiesti 
naudojant iki 10 tūrio procentų „GekkkoSOL Verdünner“ skiediklio. 
Galima padengti sluoksniu bet kurių Kreidezeit firmos siūlomų sienų 
dažų. 
Tonavimas
Spalvą galima keisti  panaudojant „Kreidezeit“  firmos  siūlomus 
mineralinius  pigmentus,  dėti  galima  iki  10  svorio  procentų. 
Oranžinio geležies oksido pigmento – tik iki 5 svorio procentų. 
Ryškesnės  spalvos  –  pagal  paklausimą.  Prieš  įmaišant  į 
„GekkkoSOL  Verdünner“  skiediklį,  pigmentus  reikia  kiek 
nusodinti.  Labai  ryškios  spalvos  užtikrinamos  naudojant 
viršutiniam sluoksniui  „Kreidezeit“  firmos siūlomus atitinkamos 
sodrios spalvos dažus.  
Pakuotės
Paruošta naudoti, plastmasiniuose kibiruose. 
Produkto Nr. 142.0 1,6 kg "GekkkoSol Farbe" (lygaus dengimo)

Produkto Nr. 142.1 8 kg "GekkkoSol Farbe" (lygaus dengimo)

Produkto Nr. 142.2 16 kg "GekkkoSol Farbe" (lygaus dengimo)

Produkto Nr. 133.0 1,6 kg "GekkkoSol FEIN" (grūdėtumas 0,5 mm)

Produkto Nr. 133.1 8 kg GekkkoSol FEIN" (grūdėtumas 0,5 mm)

Produkto Nr. 133.2 16 kg GekkkoSol FEIN" (grūdėtumas 0,5 mm)

Produkto Nr. 135.0 1,6 kg "GekkkoSol VOLL" (grūdėtumas 1 mm)

Produkto Nr. 135.1 8 kg "GekkkoSol VOLL" (grūdėtumas 1 mm)

Produkto Nr. 135.2 16 kg "GekkkoSol VOLL" (grūdėtumas 1 mm)

Suvartojimas
Ant lygaus pagrindo:
–  maždaug  200  g  /  m²  „GekkkoSOL  Farbe“  kiekvienam 
sluoksniui;
– maždaug 300 g / m² „GekkkoSOL FEIN“ kiekvienam sluoksniui;
– maždaug 500 g / m² „GekkkoSOL VOL“ kiekvienam sluoksniui. 
Laikymas
Kai sandėliuojama esant teigiamai temperatūrai ir uždaroje taroje, 
neatidarytas talpas su „GekkkoSOL“ dažais/gruntavimo priemone 
galima laikyti bent du metus. Nelaikyti esant didesnei nei 25 °C 
temperatūrai.  Jei  talpa  dalinai  praimta,  uždaryti  taip,  kad 
nepatektų oras. Ant talpoje likusios medžiagos uždėti plėvelę, kad 
neišdžiūtų. Prieš uždarant pašalinti visus medžiagos likučius nuo 
dangčio ir talpos viršutinės briaunos. 

Utilizacija
Nepilti produkto likučių į nutekamuosius vandenis. Sudžiūvusius 
produkto likučius galima utilizuoti su buitinėmis atliekomis. 
Ženklinimas
Nereikalingas, tai nėra pavojinga medžiaga. 
Darbo saugos nurodymai
Dirbant apsaugoti akis ir odą (apsauginės pirštinės, apsauginiai 
akiniai). Jei patenka į akis arba ant odos, skalauti dideliu kiekiu 
vandens  ir,  prireikus  (jei  patenka į  akis),  kreiptis  į  gydytoją. 
Apsaugoti  paviršius,  kurie  nebus  dengiami  šia  gruntavimo 
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priemone, nuo tiškalų  arba nedelsiant  nuplauti  užtiškusią 
gruntavimo  priemonę  vandeniu  (galimybės,  kad  atsiras 
nebepašalinamos dėmės).
Atkreipti  dėmesį,  kad  gali  būti  alergija  nuo  gamtinių 
medžiagų.  „GekkkoSOL“  dažai/gruntavimo  priemonės 
neleistina skiesti vandeniu – leistina naudoti tik „GekkkoSOL 
Verdünner“ skiediklį. 
Laikyti taip, kad negalėtų paimti vaikai.
      

 „GekkkoSOL“  dažams/gruntavimo  priemonei  skiesti 
prašome naudoti tik:

Informacija apie produktą
GekkkoSOL      Art. 137
Verdünner

Sudėtis
Skystieji stiklai, vanduo. 
Pakuotės
Paruošta naudoti, plastmasiniuose buteliuose.  
Produkto Nr. 137   1 litras
Įrankių valymas
Panaudojus iškart valoma vandeniu.
Laikymas
Kai sandėliuojama esant teigiamai temperatūrai ir uždaroje taroje, 
neatidarytas talpas su „GekkkoSOL Verdünner“ skiedikliu galima 
laikyti bent du metus.  
Utilizacija
Nepilti produkto likučių į nutekamuosius vandenis. Sudžiūvusius 
produkto likučius galima utilizuoti su buitinėmis atliekomis.
Ženklinimas
Nereikalingas, tai nėra pavojinga medžiaga. 
Darbo saugos nurodymai
Dirbant apsaugoti akis ir odą (apsauginės pirštinės, apsauginiai 
akiniai). Jei patenka į akis arba ant odos, skalauti dideliu kiekiu 
vandens  ir,  prireikus  (jei  patenka į  akis),  kreiptis  į  gydytoją. 
Apsaugoti  paviršius,  kurie  nebus  dengiami  šia  gruntavimo 
priemone,  nuo  tiškalų  arba  nedelsiant  nuplauti  užtiškusią 
gruntavimo  priemonę  vandeniu  (pavojus,  kad  atsiras 
nebepašalinamos dėmės!). Atkreipti dėmesį, kad gali būti alergija 
nuo gamtinių medžiagų. Laikyti taip, kad negalėtų paimti vaikai!
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