.
Perlamutrinio atspalvio dekoratyviniai vandeniu skiedžiami dažai leidžia suteikti paviršiui
mirguliuojančią ir raibuliuojančią atspindėtos šviesos spinduliuose subtilią smulkiagrūdę faktūrą.
Galimybė panaudoti plačiausią spalvinę gamą, derinant tai su įvairiomis dažymo metodikomis,
įgalina sukurti unikalius ir nepakartojamus paviršiaus smulkiareljefinės faktūros variantus.
BOREALIS sukuria labai atsparią plovimui dangą. Tad gali būti naudojamas intensyviai
eksploatuojamų gyvenamųjų, įstaigų ir visuomeninių patalpų sienų apdailai. Koleruojama pagal
tonavimo sistemą RILAKOLOR (bazė А). Parenkant atspalvį reikia atsižvelgti į tai, kad danga
pasižymi raibuliuojančiu perlamutriniu blizgesiu, t.y. realaus paviršiaus (sienos) vizualiai
suvokiamas atspalvis (ypač šviesus) gali keistis priklausomai nuo regėjimo kampo ar apšvietimo
laipsnio. Kad išvengti nesusipratimų prieš darbų pradžią rekomenduojama atlikti nedidelio
eksperimentinio plotelio ar planšetės bandomąjį dažymą.
Paviršiaus paruošimas: BOREАLIS skirtas dengti švariems, lygiems,
tvirtiems ir sausiems mineraliniams pagrindams (tinkas, betonas, regipsas ir
pan.). Prieš dengiant paviršius turi būti nudažytas vienu iš dažų: MOVILAT
BASE, MOVILAT 4, MOVILAT 7 (foto 1). BOREАLIS sudaro pusiau skaidrią
dangą. Todėl norint gauti pagrindo ir galutinio sluoksnio spalvinį kontrastą
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rekomenduojama paviršių iš anksto nudažyti spalva, kontrastinga BOREALIS spalvai. Jeigu
norima gauti vienatonį paviršių, tai jį iš anksto reikia nudažyti dažais, kurių spalva artima
galutinės BOREALIS dangos spalvai.
Dengimo būdas:
1-asis variantas (klasikinis). BOREАLIS paruoštas naudojimui ir daugeliu
atveju jo skiesti nereikia. Prieš naudojant reikia rūpestingai išmaišyti. Oro ir
о

dažomo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +10 С, o santykinė
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oro drėgmė ne aukštesnė nei 85%.
Atskiras paviršiaus 2 3 m2

plotas plačiu teptuku pilnai padengiamas

netolygiu BOREАLIS sluoksniu (foto 2). Po to sukuriamas faktūrinis raštas,
išlyginant dar neišdžiūvusį paviršių stačiakampe ar trapecine mentele, lengvai
spaudžiant instrumento darbinę plokštumą prie paviršiaus. Faktūros rašto
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geometrija apsprendžiama mentelės judėjimo pobūdžiu. Tvarkingi lygiagretūs
judesiai sukuria viena kryptimi orientuotą faktūrą, tuo tarpu kai tolygūs įvairių
krypčių judesiai sukuria „banguotą“ faktūrą (foto 3,4). Norint praturtinti reljefo
piešinį rekomenduojama dar neišdžiūvusį sluoksnį papildomai dengti
BOREALIS dažais. Nedidelis dažų kiekis dedamas ant darbinio mentelės
paviršiaus, o po to analogiškai paskirstomas ant paviršiaus.
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2-asis variantas (storasluoksnis reljefas). Dėka BOREАLIS gebos
„laikyti faktūrą” (nesilieti ir nepatekėti dengiant storu sluoksniu), jį galima
naudoti storasluoksniams reljefams sukurti (pvz., „drobės” ir kt.). „Drobės
reljefas” gaunamas per 2 stadijas su tarpiniu sluoksnio džiovinimu.
1-ji stadija.

Paviršiaus 1-2m2 ploteliai teptuku padengiami storu
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BOREАLIS sluoksniu. Iš karto po to, neduodant dangai išdžiūti, ji
apdorojama horizontaliais lygiagrečiais judesiais šepečio-trintuvės su
storais kietais šeriais, paliekančiais ant paviršiaus lygiagrečias žymes.
Susidaro faktūra su išilginėmis reljefinėmis linijomis (Foto 5).
2-ji stadija. Išdžiūvus 1-jam sluoksniui, paviršius teptuku dengiamas 2-ju
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BOREАLIS sluoksniu. Po to per ką tik užneštą 2-jį sluoksnį praeinama tuo
pačiu šepečiu-trintuve kryptimi statmena 1-jo sluoksnio faktūrai (Foto 6).
Gaunasi faktūra su susikryžiuojančiomis reljefinėmis linijomis, primenanti
drobės ar grubaus audinio paviršių (Foto 7).
7
BOREALIS džiūvimo trukmė +20°C temperatūroje: 2 val.
Sunaudojimas: 6 9 m2/l.
Dažymo instrumentus po darbo plauti šiltu vandeniu su muilu.
Saugoti sandariai uždarytoje gamintojo taroje aukštesnėje nei +5ºС temperatūroje. Saugoti nuo
užšalimo. Skiediklis – vanduo.
Laikyti uždarytą ir saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės
pagalbos ir parodyti produkto pakuotę ar etiketę.
Ribinis leidžiamas kiekis LOJ šiam produktui ES šalyse (kat.A/l): 200g/l (2010). Maksimalus
kiekis LOJ produkte – 160 g/l.
Pakuotė:

0,9 – 1 l plastmasinė skardinė
3,6 - 5 l plastmasinis kibiras

Rygos lako ir dažų gamykla
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