
Protectapeel Glasstrip Original 
 

Laikina apsauga langams ir ne tik 

 

 
 

Protectapeel Glasstrip Original — tai laikina,atspari atmosferos poveikiui, lengvai pašalinama, apsauginė 
danga stiklui, langams, durims ir kitiems  neporėtiems paviršiams. Tvirta plastikinė luoba atspari trinčiai, 
dažams ir kitam statybiniam purvui. Plėvelė išsaugo savo savybes ir pradinį skaidrumą 6 mėnesius. 

 
Glasstrip taip pat galima naudoti kaip laikiną langų įpakavimo priemonę juos saugant ar transportuojant. 
Šia danga taip pat galima apsaugoti bet kokius neporėtus paviršius, pavyzdžiui plytelių mozaikas, čerpes, 
aliuminio, nerūdijančio plieno ir pan. 
Galime pasiūlyti ir plėvelę, atsparią ultravioletinių spindulių poveikiui. 

 
Būsena — vandens dispersija (neutrali) 

 
Spalva — paprastai būna mėlyna, skaidri. Galima užsakyti ir specialiai užtamsintus atspalvius. 

 
Saugumas — produktas pagamintas vandens pagrindu, netoksiškas, skystam pavidale nedegus. 
Sudžiuvusi plėvelė taip pat nepavojinga sveikatai ar aplinkai. 

 
Paskirtis — lengvai pašalinama danga, skirta apsaugoti stiklus, langus, taip pat ir PVC, metalinius ar 
dažytus paviršius nuo nepagedaujamo poveikio. Dengiant dažytus medinius paviršius, reikia prieš tai 
pabandyti ant nedidelio ploto. Šia plėvele negalima dengti nedažytų medinių paviršių. 

 
Padengimas  

 prieš viso pavyršiaus padengimą   BŪTINA šį produktą testuoti,  padengiant visų elementų ir paviršių 
testuojamus plotelius.  Palaikykite Protectapeel 28 val. iki pilno išdžiuvimo. Įsitikinkite , kad Protectapeel gerai 
nusiplėšia nuo visų dengiamų elementų ir paviršių.  

—VOLELIU: Užtepti  kailiniu voleliu stipriai nespausdžiant. Dengti   mažiausiaii du kartus (po pirmo padengimo 
palaukti kol nudžius). Nenaudoti teptuko (nebent sunkiai prieinamose vietose).  
 
UŽPURŠKIANT: Rekomenduojama naudoti  beorį  purkštuvą. Beorio purkštuvo slėgis 2,000 psi (orinio 
purkštuvo - 60 psi). Purkštuvo galvutės dydis 17 thou. Purkšti du sluoksnius – vieną horizontaliai, antrą 
vertikaliai. 
Prieš dengimą produktą gerai išmaišyti. Dengti gausiai, kad šlapios dangos storis būtų mažiausiai  300 mikronų 
= 100 mikronų  sausa danga. Svarbu, jog sausa danga visur būtų bent 100 mikronų storio – kitaip bus sunkiau 
dangą nuplėšti, nes plyš gabalais . 
Dengiant  vengti nelygių, netoly gaus storio dango s kraštų  . Lygiems kraštams pasiekti rekomenduojama 



naudoti lipnią dažymo juostą – denkite iki ir ant juostos ir poto nuplėškite juostą kol Glasstrip dar šlapias. 

Nedengti lyjant ar esant neigiamai oro temperatūrai. Baigus darbą visus dengimo įrankius švariai išplauti 
šaltame vandenyje.   0,1 mm apsauga nudžiūna per 2 valandas esant kambario temperatūrai. Pagreitinti 
džiuvimą galima pakeliant paviršiaus temperatūrą (iki 50°C) ir užtikrinant maksimalią oro cirkuliaciją. 

 
Atnaujinimas — jei danga suplyšo, tai toje vietoje pašaliname atplyšusią plėvelę ir padengiame nauju 
sluoksniu. 

 
Atsparumas atmosferos poveikiui — išsaugo savo savybes ne mažiau kaip 6 mėnesius. 

 
Džiuvimo laikas — dangos džiuvimas ir virtimas į 0,1 mm storio plėvelę kambario temperatūroje vyksta 
apie 2 val. Pagreitinti džiuvimo procesą galime keliant išorės temperatūrą (ne daugiau 50 laipsniu) ir 
užtikrinant geresnį oro cirkuliavimą. 

 
Pašalinimas — sudžiuvusi danga lengvai pašalinama rankomis ją tiesiog nuplėšiant arba galima pasitelkti 
suspausto oro srovę. Nesistenkite plėšti luobą, jei ji sušalo, nes tada ji tampa trapi ir lūžinėja. 

 
Sąnaudos — su 1 (vienu) l/kg galima padengti 4-5 m2 plotą, jei dengiama 0,3 mm ( šlapiame pavidale) 
storio sluoksniu, kuris išdžiuvęs suformuoja 0,1 mm storio luobą, kuri ir užtikrina anksčiau išvardintas 
savybes. 

 
Saugojimas — galima sandėliuoti 12 mėnesių, esant teigiamai oro temperatūrai (5-25 laipsniai pagal 
Celsijų). Skystam pavidale negalima sušaldyti. 

 
Įrangos valymas — baigus darbą naudotą įrangą iš karto išplaukite švariu šaltu vandeniu. 

 
Bendra informacija — prieš naudodami susipažinkite su naudojimo instrukcija ir rekomendacijomis. 
Proceso metu svarbu jų laikytis. Iškilus bet kokiam neaiškumui kreipkitės į platintoją. 
Supakuota  plastikinėje talpoje po 15kg. 
 
Gamintojas  - Spray International.ltd , Jungtinė Karalystė  
www.protecctapeel.co.uk 
 
Platintojas 
+370-687-50245 
Romualdas Kryžius 
www.protectapeel.lt ; info@protectapeel. 
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