Dažai, impregnantai
Prekės pavadinimas

Dispersiniai dažai
luboms,
balti, matiniai
(vidaus darbams)

Kaina:
su PVM
9.85

17.30

Dispersiniai dažai
sienoms,
balti, matiniai
(vidaus darbams)

15.17

29.28

Aprašymas
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Medienos
impregnantas
Akoro Basic, 1 L

1,88

•
•

Tinka tinko, plytų, betono, įv. plokščių ir kt. paviršiams;
Antrą sluoksnį tepti po 3-4 val.;
Išeiga 150-170 g/m2 priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo, dažant
vieną kartą;
Rekomenduojama dažyti 2 kartus.
Talpa - 10 L
Tinka tinko, plytų, betono, įv. plokščių ir kt. paviršiams;
Antrą sluoksnį tepti po 3-4 val.;
Išeiga 150-170 g/m2 priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo, dažant
vieną kartą;
Rekomenduojama dažyti 2 kartus.
Talpa - 5 L
Tinka tinko, plytų, betono, įv. plokščių ir kt. paviršiams;
Antrą sluoksnį tepti po 3-4 val.;
Išeiga 150-170 g/m2 priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo, dažant
vieną kartą;
Rekomenduojama dažyti 2 kartus.
Talpa - 10 L
Tinka tinko, plytų, betono, įv. plokščių ir kt. paviršiams;
Antrą sluoksnį tepti po 3-4 val.;
Išeiga 150-170 g/m2 priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo, dažant
vieną kartą;
Rekomenduojama dažyti 2 kartus.

7 spalvos: Palisanderis, Pušis, Raudonmedis, Tikas, Kedras,
Kaštonas, Ąžuolas;

Skirtas mediniams paviršiams dekoruoti ir apsaugoti nuo žalingo
aplinkos poveikio;
•
Tinkamas naudoti tiek lauke, tiek patalpose;

•
•
Medienos
impregnantas
Akoro Basic, 5 L

Talpa - 5 L;

7,68

•
•

Giliai įsiskverbia į medienos paviršių, atsparus UV spinduliams,
draugiškas aplinkai, vandens pagrindo, galima naudoti tiek viduje, tiek
išorėje.
Išeiga. Priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo ir medienos rūšies: nuo
6 m2/l (įgeriantys, neobliuoti paviršiai) iki 16 m2/l (obliuoti paviršiai)
tepant vieną sluoksnį.
7 spalvos: Palisanderis, Pušis, Raudonmedis, Tikas, Kedras,
Kaštonas, Ąžuolas;

Skirtas mediniams paviršiams dekoruoti ir apsaugoti nuo žalingo
aplinkos poveikio;
•
Tinkamas naudoti tiek lauke, tiek patalpose;

•
•

Giliai įsiskverbia į medienos paviršių, atsparus UV spinduliams,
draugiškas aplinkai, vandens pagrindo, galima naudoti tiek viduje, tiek
išorėje.
Išeiga. Priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo ir medienos rūšies: nuo
6 m2/l (įgeriantys, neobliuoti paviršiai) iki 16 m2/l (obliuoti paviršiai)
tepant vieną sluoksnį.

Medienos
impregnantas
Akoro Basic, 10 L

13,28

•
•

Skirtas mediniams paviršiams dekoruoti ir apsaugoti nuo žalingo
aplinkos poveikio;
•
Tinkamas naudoti tiek lauke, tiek patalpose;

•
•

Medienos
impregnantas
Akoro Premium, 1 L

3,49

•
•
•

•
•
Medienos
impregnantas
Akoro Premium, 5 L

18,19

•
•
•

•
•
Medienos
impregnantas
Akoro Premium, 10 L

7 spalvos: Palisanderis, Pušis, Raudonmedis, Tikas, Kedras,
Kaštonas, Ąžuolas;

32,88

•
•
•

•
•

Giliai įsiskverbia į medienos paviršių, atsparus UV spinduliams,
draugiškas aplinkai, vandens pagrindo, galima naudoti tiek viduje, tiek
išorėje.
Išeiga. Priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo ir medienos rūšies: nuo
6 m2/l (įgeriantys, neobliuoti paviršiai) iki 16 m2/l (obliuoti paviršiai)
tepant vieną sluoksnį.

Ypatingai greitai džiūstantis apsauginis ir dekoratyvinis medienos
impregnantas;
5 Spalvos: Palisanderis, Pinija, Raudonmedis, Riešutas, Tikas.
Tinkamas naudoti tiek lauke tiek patalpose;
Skirtas naujų ir anksčiau vandeninėmis apsaugos priemonėmis
dažytų medinių paviršių dekoratyvinei apdailai ir apsaugai nuo žalingo
aplinkos poveikio;
Išeiga. iki 12 m2/l (priklauso nuo medienos rūšies, drėgnumo, jos
paviršiaus paruošimo ir
apdirbimo).
Ypatingai greitai džiūstantis apsauginis ir dekoratyvinis medienos
impregnantas;
5 Spalvos: Palisanderis, Pinija, Raudonmedis, Riešutas, Tikas.
Tinkamas naudoti tiek lauke tiek patalpose;
Skirtas naujų ir anksčiau vandeninėmis apsaugos priemonėmis
dažytų medinių paviršių dekoratyvinei apdailai ir apsaugai nuo žalingo
aplinkos poveikio;
Išeiga. iki 12 m2/l (priklauso nuo medienos rūšies, drėgnumo, jos
paviršiaus paruošimo ir
apdirbimo).
Ypatingai greitai džiūstantis apsauginis ir dekoratyvinis medienos
impregnantas;
5 Spalvos: Palisanderis, Pinija, Raudonmedis, Riešutas, Tikas.
Tinkamas naudoti tiek lauke tiek patalpose;
Skirtas naujų ir anksčiau vandeninėmis apsaugos priemonėmis
dažytų medinių paviršių dekoratyvinei apdailai ir apsaugai nuo žalingo
aplinkos poveikio;
Išeiga. iki 12 m2/l (priklauso nuo medienos rūšies, drėgnumo, jos
paviršiaus paruošimo ir apdirbimo).

