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C2 TINT TM

PERMATOMI  DAŽAI  BETONUI

APRAŠYMAS

C2 Tint TM   yra sukurtas giliai įsiskverbti  į betono poras ir suteikti betono paviršiui tam 
tikrą atspalvį. C2 Tint TM   yra antras žingsnis iš sistemos, kuri betoną iš paprasto pilko paverčia 
spalvingu, blizgiu dekoratyviniu paviršiumi. Pirmas žingsnis – betono padengimas impregnantu C2 

Super HardTM , antras žingsnis – C2 TintTM    padengiamas šepečiu, voleliu arba užpurškiamas žemo 
slėgio purkštuvu. Paskutinis žingsnis -C2 Seal TM    - sluoksnis, suteikiantis betonui blizgumą .

Galima naudoti ant naujo, kitais apsauginiais sluoksniais padengto betono taip pat ant 
seno  betono.  Šie  nedegūs,  patentuotos  formulės,  vandens  pagrindu  pagaminti,  giliai  į  betoną 
įsiskverbiantys dažai, suteikia spalvą cementiniams paviršiams, jų neėsdindami bei nesukeliantys 
erozijos ant metalo. 

C2 Tint TM   gali būti dengiamas vienas arba jį galima papildyti C2 Color TM . C2 Tint TM 

padengtą betoną lengva prižiūrėti, jis nereikalauja ypatingos priežiūros.
 C2 Tint TM   yra pusiau permatomi dažai, per juos matyti  betono struktūra, todėl jie 

nepaslėps  betoninio paviršiaus defektų.

SAVYBĖS

C2 Tint TM   yra 13 standartinių atspalvių, kuriuos maišant tarpusavyje, galima išgauti 
maksimalų spalvų asortimentą.  Mažytės molekulės įsiskverbia į betoną giliau nei kiti  įprastiniai 
pigmentiniai dažai.

Dekoratyvinis. Pilką betoną paverčia spalvingu paviršiumi. 

Giliai  įsigerianti  ilgalaikė  spalva.  Nepaviršinis  sluoksnis,  todėl  neatsilupa  ir 
neatšoka. Keli pakartotiniai sluoksniai suintensyvina atspalvį. Kontroliuojamas džiūvimas suteikia 
galimybę dengti papildomus sluoksnius be spalvos ruožų.

Puikiai dera su visais C2  grupės produktais.

Lengvas  naudojimas.  Padengiamas  naudojant  šepetį  arba  purškiant  žemo  slėgio 
purkštuvu

Universalus. Idealiai tinka naudoti ant naujai išlieto ar seno, nušlifuoto ar ypatingai 
gerai nupoliruoto betono. Tinka naudoti ant bet kokio cementinio paviršiaus.

Nekenksmingas  aplinkai.  Pagamintas  vandens  pagrindu,  savo  sudėtyje  neturi 
skiediklių ir  kancerogeninių medžiagų, nenuodingas, bekvapis, nedegus, greitai džiūstantis, lengvai 
naudojamas. Nereikalingas neutralizavimas. Po panaudojimo likučiai gerai nuvalomi su muilu ir 
vandeniu.
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PANAUDOJIMO SRITYS

Prekybos  centrų,  parkavimo  garažų,  uostų,  transporto  depų,  stadionų,  oro  uostų 
(angarų), sandėlių, susibūrimo vietų, maisto gamybos patalpų, išskirstymo centrų statybai.

KUR NAUDOJAMAS

Ant  naujo  ir  seno  betono,  nušlifuoto,  paveikto  rūgščių  betono,  cementinių  dalių, 
dažyto, suspausto, padengto natrio ir kalio silikatų kietikliais, betono.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Susipažinkite  su  SAUGOS  DUOMENIMIS  ir  PAVIRŠIAUS  PARUOŠIMO 
INFORMACIJA prieš naudojant ir naudojimo metu. Kiekvieną kartą prieš pradedant dirbti, reikia 
išbandyti  produktą ant norimo dengti paviršiaus ir įsitikinti  produkto tinkamumu bei laukiamais 
rezultatais.  Žmonės,  praeiviai  ir  kiti  pastatuose  esantys  žmonės,  transporto  priemonės,  stiklas, 
augalija ir visi nemūriniai paviršiai turėtų būti apsaugoti nuo C2 Tint  TM , jo liekanų, lašų, garų ir 
kitaip  išvengti  kontakto  su  produktu.  Yra  pusiau  permatomas,  todėl  jis  nepaslėps   betoninio 
paviršiaus defektų.

NAUDOJAMĄ ĮRANGA

Medžiagai padengti geriausiai tinka žemo slėgio purkštuvas, šepetys su mikrofibros 
plaušeliais arba volelis.

ORO IR PAVIRŠIAUS TEMPERATŪRA 

Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti daugiau nei + 4 ºC ir mažiau nei +32 ºC .

STANDARTINĖ IŠEIGA

7,5 m2 – 12,5 m2/ltr
Medžiagos  išeiga  gali  keistis  priklausomai  nuo  betono  paviršiaus  kokybės  ir 

porėtumo.

SKIEDIMAS

Produkto skiesti nerekomenduojama, nebent išimtiniais atvejais, galima skiesti iki 2 
dalių su švariu vandeniu, jei reikia sušvelninti spalvą.  

NAUDOJIMAS:

Susipažinkite  su  SAUGOS  DUOMENIMIS,  esančiais  etiketėse  ar  aprašymuose  ir 
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO INFORMACIJA prieš naudojant ir naudojimo metu. Kiekvieną kartą 
prieš pradedant dirbti, reikia išbandyti produktą ant norimo dengti paviršiaus ir įsitikinti produkto 
tinkamumu bei laukiamais rezultatais. 
Po produkto padengimo, leiskite paviršiui gerai išdžiūti.
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1 ŽINGSNIS – BETONO ŠLIFAVIMAS IR KIETINIMAS

• Rekomenduojama nušveisti paviršių automatine mašina su 50-200 šiurkštumo šveičiamuoju 
tinkleliu  arba  deimantiniu  šveitikliu.  Jei  naudojamas  organinės  kilmės  valiklis/striperis, 
paviršių būtina neutralizuoti, plaunant su švariu vandeniu. Bet kokiu atveju paviršių būtina 
nuplauti vandeniu ir nusiurbti nuo jo dulkes bei kitus nešvarumus. C2 Super HardTM gali būti 
dengiamas kai tik pradeda džiūti paruoštas paviršius arba kai tik ant jo nelieka susitelkusio 
vandens.

• C2 Super  HardTM padenkite  žemo  slėgio  purkštuvu  su  reguliuojamu  purškimo  snapeliu. 
Palikite paviršių nudžiūti mažiausiai 20-šimčiai minučių. Labai svarbu, kad paviršius būtų 
sočiai ir tolygiai padengimas apsauginiu sluoksniu, tam kad įvyktų kokybiškesnė reakcija 
betono porose. Jei reikalinga, purkškite dar viena sluoksnį C2 Super hardTM .
C2 Super HardTM purškite tolygiai, kad nesusidarytu balutės.
Tolygiam produkto paskirstymui naudojamas smulkių šerių šepetys, medinis valytuvas su 
gumos sluoksniu arba aplikatorius su mikrofibra. Išdžiūvusias produkto liekanas nuplaukite 
vakuumine valymo mašina arba nusiurbkite.

• Po  1-2  valandų  nušveisti  paviršių  automatine  mašina  200-400  šiurkštumo  šveičiamuoju 
tinkleliu arba deimantiniu šveitikliu.

PASTABA  :  PRIEŠ DAŽANT BETONĄ C  2   TINT   TM    , JĮ PRIVALU SUKIETINTI SU C  2   SUPER HARD  TM  .

2 ŽINGSNIS – DAŽŲ PADENGIMAS

• Padenkite C2 Tint  TM   žemo slėgio purkštuvu ir  aplikatoriumi  su mikrofibra,  šepečiu ar 
voleliu. Neleiskite susidaryti balutėms. Atkreipkite dėmesį į drėgnus kampus, kai padengiate 
didelius  plotus.  Norėdami  išgauti  intensyvesnę  spalvą,  padenkite  keletą  papildomų dažų 
sluoksnių, bet tik ant išdžiūvusio paviršiaus.

• Po paskutinio sluoksnio leiskite paviršiui visiškai išdžiūti. Pašalinkite produkto perteklių. Jei 
buvo maišomos spalvos, reikia perteklių pašalinti labai atsargiai, kol dar drėgna, kad būtų 
išvengta negražaus spalvų susiliejimo.

PASTABA:   PERTEKLIUI PAŠALINTI NENAUDOKITE DRĖGNOS KEMPINĖS,  NES PRODUKTAS GALI SKIESTIS IR PAKISTI     
SPALVA.  

• Tęskite  sausą paviršiaus  šveitimą  800-3000  šiurkštumo  šveičiamuoju  tinkleliu  arba 
deimantiniu  šveitikliu.  Norint  sustiprinti  spalvos  intensyvumą,  padenkite  papildomus 
sluoksnius dažų ant švaraus nuo produkto pertekliaus paviršiaus.

• Visiškai  išdžiūvusį  paviršių  nusiurbkite  dulkių  siurbliu  arba  paprasčiausiai  švariai 
nušluokite. Jei reikalinga, lengvai sudrėkinkite paviršių, bet labai minimaliai, kad nepakistų 
spalva. Leiskite paviršiui visiškai išdžiūti ir tik tuomet denkite blizgų C2 Seal TM sluoksnį.

3 ŽINGSNIS – APSAUGINIO SLUOKSNIO UŽNEŠIMAS

PASTABA:   C  2   TINT   TM     DAŽYTĄ BETONO PAVIRŠIŲ BŪTINA PADENGTI APSAUGINIU SLUOKSNIU C  2   SEAL   TM   .   

• C2 Seal  TM   užnešimui  naudokite  žemo slėgio  purkštuvą.  Lygiam  produkto  paskirstymui 
naudokite aplikatorių su mikrofibra, prieš tai jį sudrėkinus C2 Seal TM  .

• Padenkite tris sluoksnius C2 Seal  TM, tarp užnešimų darant 20-60 minučių pertraukas, kad 
produktas spėtų nudžiūti.  Galima dengti ir daugiau nei tris  sluoksnius,  priklausomai nuo 
betono porėtumo ir laukiamo rezultato.

• Padengus pas kutinį C2 Seal  TM  sluoksnį, leiskite paviršiui visiškai išdžiūti. Nupoliruokite 
paviršių, kad būtų išgautas maksimalus žvilgesys.
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Esant  normalioms  sąlygoms,  ant  nupoliruoto  paviršiaus  po  1  valandos  jau  galimas  eismas. 
Saugokite paviršių nuo vandens mažiausiai 72 valandas.

PASTABOS IR PATARIMAI

• Griežtai laikykitės paviršiaus paruošimo ir produkto naudojimo instrukcijų.
• Pieš  dažant  betoną  C2 Tint  TM ,  ji  būtina  sukietinti  C2 Super  HardTM.  Nudažius,  būtina 

padengti apsauginiu sluoksniu C2 Seal TM .
• Prieš naudojant produktus, būtina išbandyti ant kiekvieno paviršiaus.
• C2 produktai  negali būti dengiami ant užšalusių, purvinų paviršių, taip pat, jei yra stovintis 

vanduo. 
• Jei  produktas  naudojamas neįprastomis  sąlygomis,  būtina  susisiekti  ir  pasikonsultuoti  su 

Crete Colors International, LLC arba vietiniais atstovais.
• Prieš impregnantų užnešimą, labai mažu vandens kiekiu vienodai sudrėkinkite paviršių, jei 

ne, tuomet reikalingas paviršiaus paruošimas pagal ankstesnes instrukcijas.
• Uždenkite šalimais esančius paviršius nuo atsitiktinio dažų patekimo.
• Prieš  dengiant  C2 Tint  TM  gali  būti  šveičiama  drėgnu arba  sausu būdu,  po C2 Tint  TM 

padengimo – tik sausu būdu.
• Uždenkite šalimais esančius paviršius nuo atsitiktinio dažų patekimo.
• Purkštuvu padengtus dažus galima paskirstyti aplikatoriumi su mikrofibra.
• Galima papildyti  permatomus C2 Tint TM dažus nepermatomais C2 Color TM.

GAUTINIS REZULTATAS

• Betoninį paviršių galima eksploatuoti, kai jis yra visiškai sausas, t.y. praėjus vienai valandai 
po galutinio poliravimo.

• Lygaus ir sukietino betono paviršius pasižymi mažesniu vandens įgeriamumu. Geriausias 
atsparumas vandeniui pasireiškia po 7 parų.

ĮRANKIŲ PRIEŽIŪRA:

Panaudotus įrankius reikia nedelsiant nuplauti švariu vandeniu su muilu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA:

Norint  išsaugoti  paviršiaus,  padengto  C2 produktais   savybes,  naudojamas  C2 

Maintenance TM .
Nepatariama naudoti kitokių rūgštinių valiklių, nes kai kurie iš jų ar rūgštiniai riebalai gali ėsdinti 
dažytą  betono paviršių arba palikti  sunkiai  pašalinamas dėmes.  Išsiliejus  panašiems rūgštiniams 
produktams, rekomenduojama kuo greičiau juos pašalinti. Visi impregnantai ir spalvoti sluoksniai 
tik  pristabdo rūgštinių  produktų  skverbimąsi  į  betoną  tačiau visiškai  jo  nesustabdo,  todėl  labai 
svarbu kuo greičiau juos pašalinti.

Kasdienei  spalvoto  betono  priežiūrai  rekomenduojamas  valymas  šepečiu  su 
mikrofibra arba paprastas sausas dulkių valymas. Reguliari priežiūra padidina paviršiaus žvilgesį. 
Žvilgesio atnaujinimui naudojamas sausas mechaninis poliravimas.

Norint  sustiprinti  betono  atsparumą  vandens  ir  naftos  produktų 
įgeriamumui, naudokite C2 Stain Safe  TM pagal produkto naudojimo instrukcijas. C2 Stain Safe  TM 

dengiamas tiesiai ant sukietinto betono. Negalima C2 Stain Safe TM dengti ant   C2 Seal TM .
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SAUGOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Talpa, kurioje yra laikomas produktas, turi būti gerai uždaryta. Saugoti nuo užšalimo. 
Jei produktas užšalo, prieš naudojant būtina atšildyti  ir gerai išmaišyti.  Saugoti nuo labai aukštų 
temperatūrų.  Laikyti  vaikams  nepasiekiamoje  vietoje.  Nepatartina  pakartotinai  naudoti  tuščią 
produkto  pakuotę  bei  pašalinti  etiketes.  Po  panaudojimo,  reikalinga  gerai  nuplauti  įrankius. 
Produktą laikyti sausoje vietoje. Nepanaudotas produktas turi būti paliktas gamintojo pakuotėje ir 
saugomas sausoje vietoje, kur temperatūra yra 7-38 ºC. Nekrauti talpų viena ant kitos, nesuspausti. 
Nemaišyti produkto su kitais cheminiais junginiais ar kitomis medžiagomis.

SAUGUMO INFORMACIJA

C2 TintTM  yra tirpalas, pagamintas vandens pagrindu. Dirbant su produktu naudokite 
atitinkamą saugumo įrangą. Plačiau saugumo informacija pateikiama medžiagos saugos duomenų 
lapuose.

PIRMOJI PAGALBA

Nurijus:  nedelsiant  kreiptis  į  gydytoją,  gerti  didelį  kiekį  pieno.  Nerekomenduojama  sukelti 
vėmimo. 
Kontaktas su akimis: akis skalauti švariu tekenčiu vandeniu apie 15 minučių. Kreiptis į gydytoją.
Kontaktas  su  oda: Kruopščiai  nuplauti  švariu  tekančiu  vandeniu.  Jei  sudirginimas  nepraeina, 
kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus reikėtų  kaip  galima  greičiau  pakvėpuoti  grynu  oru.  Jei  reikalinga  suteikti  dirbtinį 
kvėpavimą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

UAB „STOTRAS“
Goštautų g.3, LT-48324 Kaunas
Tel.: 8-37 262089
Faks.: 8-37 263432.
Direktorius Raimundas Šalčius
Tel.: 8-687 59905
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