
PRAMONINĖS MEDIENOS  
APDAILOS IR APSAUGOS 
PRIEMONĖS
Gaminių katalogas



T U R I N Y S

ŠIAME KATALOGE PATEIKTA TRUMPA 
STANDARTINIO KOMPANIJOS „TIKKURILA” 
PRAMONINIŲ MEDIENOS APDAILOS IR APSAUGOS 
PRIEMONIŲ ASORTIMENTO APŽVALGA.

E K S T E R J E R A S I N T E R J E R A S

VANDENINIAI GAMINIAI 

LAKAS
„Pinjalac HB“                                                                5 

DANGA, DAŽAI IR GRUNTAS 
„Fontefire WF“                                                              6
Serija „Pinja“                                                                                          7, 8
Serija „Pinjadur“                                                                        9 
Serija „Ultra Pro“                                                    10, 11

DAŽYVĖS IR ALIEJUS 
Dažyvės „Pinja“                              12, 13
Aliejus „Pinja“                                                                                          13

                 
RŪGŠTINIAI GAMINIAI

DAŽAI IR GRUNTAS 
„Dicco Flex 30“                                                               14
„Diccoplast Elastic Primer“                                                               14

POLIURETANINIAI IR URETANINIAI 
ALKIDINIAI GAMINIAI 

GRUNTAS 
„Diccodur Primer“                                                           15

LAKAS
„Merit Jahti“                                       15

KITI TIRPIKLINIAI  
GAMINIAI

DAŽYVĖ
„Pinjasol color“                                                                                       15

VANDENINIAI GAMINIAI

LAKAS
Serija „Akvilac“                                                               17

DAŽAI IR GRUNTAS  
„Akvi Isolator“                                                                                         18
Serija „Akvi Primer“                                                             18, 19
Serija „Akvi Top“                                                                                     19
„Fontefire WF“                                                              20

GLAISTAS 
„Colowood“                                                                                               20
„Putty Pine“                                                                                               20

DAŽYVĖ 
„Akvi Color AT-S“                           20

UV KIETĖJIMO GAMINIAI
Serija „Luminol“                                                            21

VAŠKAS
Serija „Akviwax“                                                                                     21

                 
RŪGŠTINIAI GAMINIAI
 
LAKAS
Serija „Merit“                                                                                        22

DAŽAI IR GRUNTAS
Serija „Dicco“                                                                                       23
Serija „Diccoplast“                                                                     24

URE TANINIAI ALKIDINIAI  
GAMINIAI

LAKAS
„Merit Jahti“                                                                                                25

KITI TIRPIKLINIAI  
GAMINIAI

DAŽYVĖS
Serija „Dicco“                                                                                           26



/     4     / /     5     /

V A N D E N I N I A I  G A M I N I A I

L AK AS 

WHAT PHOTO? HELP

E K S T E R J E R A S

VANDENINIAI GAMINIAI

RŪGŠTINIAI GAMINIAI

POLIUR E TANINIAI IR 
UR E TANINIAI 

ALK IDINIAI GAMINIAI 

K ITI  TIR PIK LINIAI  
GAMINIAI

PINJAL AC HB
Vienkomponentis tiksotropinis lakas

• pasižymi geru atsparumu lauko sąlygomis

• sudaro elastingą plėvelę

• labai skaidrus ir permatomas

• lengvai purškiamas

• galima dengti storu sluoksniu

Paskirtis. Naudojama langų rėmams, lauko durims ir kitiems mediniams 

lauko paviršiams.

Įrankiai. Beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medienos spalvyną. Spalvinimo sistema „Akvi 

Tone“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.
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DANGA 
FONTEFIRE WF
Vienkomponentė priešgaisrinė medinių lauko ir vidaus 
paviršių danga

•   suteikia medienai didžiausią atsparumą ugniai

• reakcija į ugnį atitinka standarto EN 13501-1:2007+A1:2009, 

klasės B-s1, d0, reikalavimus

• išbandyta pagal standartų EN 13501-1:2007+A1:2009 ir EN ISO

11925-2:2010 reikalavimus

• sudėtyje yra konservantų, neleidžiančių dangos paviršiuje susidaryti pelėsiui

• lengva naudoti

Paskirtis. Naudojama kaip ugniai atspari patalpose ir lauke esančių medienos, 

medienos plaušų bei drožlių plokščių ir sluoksniuotosios medienos paviršių danga.

Įrankiai. Vakuuminis dengtuvas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Šviesiai pilka.

Pakuotė. 20 l.

VANDENINIAI GAMINIAI

GRUNTAS IR DA Ž AI „PINJA“

PINJA PRO PRIMER
Vienkomponentis alkidinis gruntas
 
• labai populiarus

• ekonomiška naudoti dailylentėms

• sudaro elastingą plėvelę

• suteikia 6–10 mėn. apsaugą nenaudojant viršutinio sluoksnio dažų 

• galima dengti tiek vandeniniais, tiek tirpikliniais viršutinio     

sluoksnio dažais

Paskirtis. Naudojamas pjautinei medienai kaip universalus gruntas.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir vakuuminis 

bei šepetinis dengtuvai.

Spalva. Balta (0301). Taip pat spalvinama pagal spalvyną „House 

Paint“. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotės. 20 l, 1 000 l (spalva 0301).

PINJA FLE X PRIMER
Vienkomponentis alkidinis akrilinis gruntas
 
• skirtas langų rėmams ir lauko durims

•   sudaro elastingą plėvelę

•   lengvai šlifuojamas

Paskirtis. Naudojama išoriniams mediniams langų rėmams ir 

lauko durims.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotės. 1 l, 20 l.

PINJA FLE X COMBI 35
Vienkomponenčiai vandeniniai poliakriliniai  
viršutinio sluoksnio dažai

• labai gerai sukimba su paviršiumi

• labai atsparūs atmosferos poveikiui 

• galima naudoti kaip gruntą ir (arba) kaip viršutinio sluoksnio dažus 

• itin plati spalvų gama

• greitai džiūsta, pusiau blizgūs

• sudaro elastingą mažai vandeniui laidžią plėvelę 

Paskirtis. Naudojama išoriniams mediniams langų rėmams ir lauko 

durims.

Įrankiai. Beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną. Spalvinimo 

sistema „Avatint“.

Pakuotė. 20 l.

PINJA FLE X COMBI 25
Vienkomponenčiai vandeniniai poliakriliniai  
viršutinio sluoksnio dažai

• labai gerai sukimba su paviršiumi

• labai atsparūs atmosferos poveikiui 

• galima naudoti kaip gruntą ir (arba) kaip viršutinio sluoksnio dažus 

• itin plati spalvų gama

• greitai džiūsta, pusiau matiniai

• sudaro elastingą mažai vandeniui laidžią plėvelę

Paskirtis. Naudojama išoriniams mediniams langų rėmams ir lauko 

durims.

Įrankiai. Beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną. Spalvinimo 

sistema „Avatint“.

Pakuotės. 1 l, 3 l, 20 l.
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VANDENINIAI GAMINIAI

PINJADUR PRIMER
Dvikomponentis poliuretaninis gruntas

• itin atsparus sakų išsiskyrimui

• užtikrina viršutinio sluoksnio dažų sukibimą su paviršiumi

• labai mažai laidus vandeniui

• didina dažymo sistemos veiksmingumą

Paskirtis. Naudojama patalpose ir lauke esantiems mediniams 

paviršiams bei medienos plaušų plokštėms. Tinka mediniams 

išoriniams langų rėmams, lauko durims, lauke esantiems mediniams 

paviršiams bei medienos plaušų plokštėms. Taip pat tinka vidaus 

baldams bei durims ir patalpose esantiems mediniams paviršiams 

bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.

PINJADUR 30
Dvikomponenčiai pusiau matiniai poliuretaniniai  
viršutinio sluoksnio dažai
 

• patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys

•  puikiai išlaiko blizgesį ir spalvą veikiami atmosferos

• kietėja ir aukštesnėje temperatūroje

Paskirtis. Naudojama lauke esantiems mediniams paviršiams bei 

pluoštinio cemento plokštėms.

Įrankiai. Įprastas ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus RAL, NCS ir „Symphony“. 

Spalvinimo sistema „Temaspeed Fonte“.

Pakuotė. 20 l.

PINJA TOP
Vienkomponenčiai akriliniai viršutinio sluoksnio dažai
 

• matiniai, nepaslepia natūralios medienos tekstūros

• sudaro elastingą atmosferos poveikiui itin atsparią plėvelę

Paskirtis. Naudojama pjautinei ir obliuotai medienai. Tinka lauke 

esančioms medienos plokštėms ir dailylentėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną. Spalvinimo 

sistema „Avatint“.

Pakuotė. 20 l.

PINJA PRO
Pusiau matiniai viršutinio sluoksnio lauko dažai

• patikimi viršutinio sluoksnio dažai, pasižymintys pripažinta  

technologija

• labai gerai saugo nuo atmosferos poveikio

• labai gerai paslepia paviršiaus nelygumus

Paskirtis. Naudojama pjautinei ir obliuotai medienai. Tinka lauke 

esančioms medienos plokštėms ir dailylentėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną. Spalvinimo 

sistema „Avatint“.

Pakuotė. 20 l.

PINJA OP TI PRIMER 
Vienkomponentis alkidinis gruntas

• labai gerai sukimba su mediniu paviršiumi

• ekonomiška naudoti dailylentėms

• galima skiesti vandeniu, netgi santykiu 1:1

• suteikia 6–10 mėn. apsaugą nenaudojant viršutinio sluoksnio dažų

• galima dengti tiek vandeniniais, tiek tirpikliniais viršutinio  

sluoksnio dažais

Paskirtis. Naudojamas pjautinei ir obliuotai medienai kaip universalus 

gruntas. Tinka lauke esančioms medienos plokštėms ir dailylentėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir šepetinis 

bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Baltas. Taip pat spalvinama pagal spalvyną „House Paint“. 

Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotės. 20 l; baltos spalvos: 255 l, 1000 l.

PINJA PROTEC T S
Vienkomponentis alkidinis gruntas

 

• galima dengti storu sluoksniu

• labai gerai sukimba su paviršiumi

• turi didelį sausąjį likutį

• galima dengti tiek vandeniniais, tiek aliejiniais dažais

• suteikia gerą 6–10 mėn. apsaugą nenaudojant viršutinio sluoksnio 

dažų 

Paskirtis. Naudojamas pjautinei medienai kaip universalus gruntas. 

Tinka medienos plokštėms ir dailylentėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir šepetinis 

bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Balta. Taip pat spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną 

(bazė AP).

Pakuotės. 20 l, 1000 l.

GRUNTAS IR DA Ž AI „PINJADUR“
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VANDENINIAI GAMINIAI

ULTRA PRO PLUS 30
Vienkomponenčiai pusiau matiniai poliakriliniai  
viršutinio sluoksnio dažai

• itin aukšta kokybė

• puiki apsauga nuo atmosferos poveikio

• itin mažas laidumas vandeniui, mažina drėgmės sukeliamą  

medienos skilinėjimą 

• įtraukti į statybinių gaminių, kuriuos galima naudoti ekologinį  

ženklą „Šiaurės gulbė“ turinčiuose pastatuose, sąrašą

• sudėtyje yra biocidų, užtikrinančių veiksmingą dažų plėvelės  

apsaugą

• galima naudoti kaip gruntą ir kaip viršutinio sluoksnio dažus 

• sudaro greitai džiūstančią elastingą plėvelę

• tinka greitos gamybos linijoms, džiūsta tiek aukštesnėje, tiek  

kambario temperatūroje

• geras atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui

• dėl sudėtyje esančio alkido geriau sukimba su gryna mediena

• neleidžia medienos taninams nudažyti jos paviršiaus ir sunktis  

šakų vietose

• du šių dažų sluoksniai užtikrina puikią apsaugą nuo vandens  

įsiskverbimo 

Paskirtis. Naudojama lauke esančioms medienos plokštėms, 

dailylentėms ir kt.

Įrankiai. Purkštuvas ir šepetinis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną. Spalvinimo 

sistema „Avatint“.

Pakuotė. 20 l.

ULTR A PRO 30
Vienkomponenčiai pusiau matiniai poliakriliniai  
viršutinio sluoksnio dažai
 

• optimalus kainos ir kokybės santykis

• puiki apsauga nuo atmosferos poveikio

• itin mažas laidumas vandeniui, mažina drėgmės sukeliamą  

medienos skilinėjimą

• tinka greitos gamybos linijoms, džiūsta tiek aukštesnėje, tiek 

kambario temperatūroje

• galima naudoti kaip gruntą ir kaip viršutinio sluoksnio dažus 

• sudaro elastingą plėvelę

• dėl sudėtyje esančio alkido geriau sukimba su gryna mediena

• išbandyti pagal standarto EN 927-5 reikalavimus

• įtraukti į statybinių gaminių, kuriuos galima naudoti ekologinį 

ženklą „Šiaurės gulbė“ turinčiuose pastatuose, sąrašą

Paskirtis. Naudojama lauke esančioms medienos plokštėms, 

dailylentėms ir kt.

Įrankiai. Purkštuvas ir šepetinis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną. Spalvinimo 

sistema „Avatint“.

Pakuotė. 20 l.

ULTR A PRO
Vienkomponenčiai matiniai poliakriliniai  
viršutinio sluoksnio dažai
 

• optimaliai paslepia paviršiaus nelygumus

• itin mažas laidumas vandeniui

• puiki apsauga nuo atmosferos, drėgmės bei saulės spindulių  

poveikio ir purvo 

• dėl trumpo gamybos ciklo tinka greitos gamybos linijoms, puikus  

atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui

• įeina į kompanijos „Tikkurila“ sistemą „ProHouse“ 

• dėl sudėtyje esančio alkido geriau sukimba su gryna mediena

• galima naudoti kaip gruntą ir kaip viršutinio sluoksnio dažus 

• išbandyti pagal standarto EN 927-5 reikalavimus

• du šių dažų sluoksniai užtikrina puikią apsaugą nuo vandens  

įsiskverbimo 

• galima dengti statybvietėje dažais „Ultra Matt“ 

• įtraukti į statybinių gaminių, kuriuos galima naudoti ekologinį  

ženklą „Šiaurės gulbė“ turinčiuose pastatuose, sąrašą

Paskirtis. Naudojama lauke esančioms medienos plokštėms, 

dailylentėms ir kt.

Įrankiai. Purkštuvas ir šepetinis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną. Spalvinimo 

sistema „Avatint“.

Pakuotės. 20 l, 1 000 l.

SERIJA „ULTR A PRO“
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DA Ž Y VĖS  IR  ALIE JUS 

VANDENINIAI GAMINIAI

PINJA WOOD STAIN
Vandeninė spalvinama medienos dažyvė 

• skaidri spalvota medienos apsauga 

• greitai džiūsta, tinka langų rėmams

• saugo medienos paviršių nuo drėgmės, saulės spindulių 

ir purvo

Paskirtis. Naudojama mediniams langų rėmams, lauko durims, lauko 

baldams, dailylentėms ir kt. 

Įrankiai. Purkštuvas ir nardinamasis, pilamasis bei 

vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Bespalvė. Spalvinama pagal medienos apdailos priemonių 

spalvyną. Spalvinimo sistema „Temaspeed Akvi Tone“.

Pakuotės. 3 l, 20 l, 1 000 l.

PINJA COLOR PLUS 
Vandeninė spalvinama pusiau skaidri 
medienos dažyvė 

• dvigubai ilgiau nereikia perdažyti 

• spalvinama sodriomis ir ryškiomis spalvyno 

„Super Colors“ spalvomis

• veiksmingai saugo medieną nuo skilinėjimo

• ypač atspari UV spindulių ir atmosferos 

poveikiui 

• sudaro elastingą plėvelę

Paskirtis. Naudojama medinėms dailylentėms, 

langų rėmams, lauko durims, tvoroms ir kitiems

mediniams lauko paviršiams. Tinka obliuotai ir 

pjautinei, impregnuotai ir termiškai apdorotai 

medienai. Taip pat tinka klijuotiesiems rąstams.

Įrankiai. Beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „Super 

Colors“ ir „Valtti“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

PINJA COLOR
Vandeninė spalvinama pusiau skaidri 
medienos dažyvė 
 

• spalvota medienos apsauga 

• greitai džiūsta

• saugo medieną nuo drėgmės, saulės 

spindulių ir purvo

Paskirtis. Rekomenduojama įvairiems mediniams 

paviršiams, pvz.: lauko baldams, dailylentėms, 

sodo nameliams ir kt.

Įrankiai. Purkštuvas ir nardinamasis, pilamasis bei 

vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Spalvinama pagal pusiau skaidrių 

medienos apdailos priemonių spalvyną. Spalvinimo 

sistema „Avatint“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

PINJA COLOR OIL
Vandeninis spalvinamas pusiau skaidrus medienos aliejus

• saugo medienos paviršių nuo drėgmės, saulės spindulių ir purvo

• stabdo vandens įsiskverbimą į medieną ir taip mažina jos 

paviršiaus skilinėjimą

Paskirtis. Naudojama lauke esantiems mediniams paviršiams, pvz.: 

dailylentėms, terasoms, lauko baldams ir kt.

Įrankiai. Beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir vakuuminis 

dengtuvas.

Spalva. Bespalvis. Spalvinama pagal spalvyną „Valtti“.

Pakuotė. 20 l.

PINJA PRIMING OIL
Vandeninis medienos antiseptikas-gruntas

• patvirtintas pagal biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų 

naudojimo reglamentą ES Nr. 528/2012 (PT8 medienos antiseptikas) 

Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Lenkijoje

• gerai įsiskverbia į medieną ir saugo ją nuo drėgmės, pelėsio, 

mėlynavimo bei puvinio

• išbandytas pagal standartų EN 152 (mėlynavimo bandymas) ir EN 

113 (puvinio bandymas) reikalavimus

• galima naudoti sąlyčio su žeme neturinčiai medienai

Paskirtis. Naudojama lauke esantiems mediniams paviršiams (2 ir 3 

klasė) gruntuoti. 

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis bei įprastas purkštuvai ir 

nardinamasis, šepetinis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Melsva. Nespalvinamas.

Pakuotė. 20 l.

PINJA W- OIL
Vandeninė spalvinama pusiau skaidri modifikuota 
medienos dažyvė

• sudaro švelnią dangą

• greitai džiūsta

• saugo medienos paviršių nuo drėgmės, saulės spindulių 

ir purvo

• stabdo vandens įsiskverbimą į medieną 

Paskirtis. Rekomenduojama įvairiems mediniams paviršiams, 

pvz.: lauko baldams, dailylentėms, sodo nameliams ir kt.

Įrankiai. Purkštuvas ir nardinamasis, pilamasis bei 

vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Bespalvė. Spalvinama pagal medienos apdailos priemonių 

spalvyną. Spalvinimo sistema „Temaspeed Akvi Tone“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.
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DA Ž AI  IR  G RUNTAS 

DICCOPL AST EL ASTIC PRIMER 
Dvikomponentis rūgštinis gruntas

• sudaro elastingą plėvelę

• geras atsparumas drėgmei 

• gerai užpildo paviršiaus nelygumus, lengvai šlifuojamas

• greitai džiūsta, skirtas naudoti lauke

Paskirtis. Naudojama mediniams išoriniams langų rėmams ir lauko 

durims.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Balta (0201).

Pakuotės. 3 l, 20 l.

DICCO FLE X 30
Dvikomponenčiai rūgštiniai viršutinio sluoksnio dažai

• labai patvarūs

• tiksotropiniai lauko dažai, sudarantys elastingą plėvelę 

• gerai paslepia paviršiaus nelygumus

• greitai džiūsta

Paskirtis. Naudojama mediniams išoriniams langų rėmams ir lauko 

durims.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną ir spalvynus RAL 

bei NCS. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

R Ū G Š T I N I A I  G A M I N I A I

P O L I U R E TA N I N I A I  I R  U R E TA N I N I A I  A L K I D I N I A I  G A M I N I A I 

L AK AS G RUNTAS 

MERIT JAHTI 20, 80
Vienkomponentis pusiau matinis ir blizgus  
uretaninis alkidinis lakas

• universalus, tinka naudoti lauke ir viduje

• labai geras atsparumas visiems įprastiems valikliams

• labai geras atsparumas dilimui

• geras atsparumas tirpikliams: benzinui, terpentinui, vaitspiritui ir 

denatūruotam spiritui (neatsparus skiedikliams)

• saugo nuo UV spindulių

• atsparus tepalams ir augaliniams bei gyvūniniams riebalams

Paskirtis. Naudojama baldams, grindims, durims, langų rėmams ir 

kitiems patalpose bei lauke esantiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Bespalvis.

Pakuotės. 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.

DICCODUR PRIMER
Dvikomponentis matinis poliuretaninis gruntas

• sudaro elastingą plėvelę, tinka naudoti lauke ir viduje

• gerai užpildo paviršiaus nelygumus, lengvai šlifuojamas

Paskirtis. Naudojama mediniams išoriniams langų rėmams, durims 

ir kt. Taip pat tinka vidaus baldams, durims ir kitiems mediniams 

paviršiams bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir 

plokščiačiurkšlis („užuolaidinis“) dengtuvas.

Spalva. Balta. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 20 l.

PINJASOL COLOR
Tirpiklinė pusiau skaidri medienos dažyvė

• labai gerai įsiskverbia į medieną 

• mažina medienos skilinėjimą

• ypač tinka kietmedžiui 

• sudaro pusiau skaidrią plėvelę

Paskirtis. Rekomenduojama įvairiems mediniams 

paviršiams, pvz.: lauko baldams, dailylentėms, 

sodo nameliams ir kt.

Įrankiai. Įprastas purkštuvas ir šepetinis bei nardinamasis dengtuvai.

Spalva. Bespalvė. Spalvinama pagal pusiau skaidrių 

medienos apdailos priemonių spalvyną. Spalvinimo 

sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

DA Ž Y VĖ

K I T I  T I R P I K L I N I A I  

G A M I N I A I
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V A N D E N I N I A I  G A M I N I A I

L AK AS 
AK VIL AC FD 25, 70
Vienkomponentis akrilinis lakas 

• skirtas buityje naudojamų paviršių 

apsaugai

• labai greitai džiūsta 

• labai gerai pasklinda

• labai geras atsparumas paviršių 

tarpusavio lipnumui ir chemikalams

Paskirtis. Naudojama baldams, medienos

plokštėms, durims ir kitiems mediniams 

paviršiams. Ypač tinka greitos gamybos 

linijoms.

Įrankiai. Kombinuotasis ir įprastas 

purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvyną 

„Akvi Color AT“ ir keliomis spalvomis 

pagal pageidavimą. Spalvinimo sistema 

„Temaspeed Akvi Tone“.

Pakuotės. „Akvilac FD 25“ – 20 l, „Akvilac FD 

70“: 3 l, 20 l, 1 000 l.

AK VIL AC FD -J 10, 25, 35 
Vienkomponentis akrilinis lakas

• išsaugo natūralią medienos išvaizdą

• labai greitai džiūsta 

• labai geras atsparumas paviršių 

tarpusavio lipnumui ir chemikalams

Paskirtis. Ypač tinka staliaus gaminiams, 

pvz.: mediniams apdailos elementams bei 

durims, ir kitiems mediniams paviršiams. 

Taip pat tinka greitos gamybos linijoms.

Įrankiai. Kombinuotasis ir įprastas 

purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvyną 

„Akvi Color AT“ ir keliomis spalvomis 

pagal pageidavimą. Spalvinimo sistema 

„Temaspeed Akvi Tone“.

Pakuotės. „Akvilac FD-J 10“ ir „Akvilac FD-J 

25“ – 20 l, „Akvilac FD-J 35“: 20 l, 1 000 l.

AK VIL AC TIX 25
Vienkomponentis tiksotropinis lakas

• lengva dengti netgi vertikalius paviršius

• priskiriamas statybinių medžiagų emisijos 

klasei M1 

• greitai džiūsta

• labai geras atsparumas paviršių 

tarpusavio lipnumui ir chemikalams

Paskirtis. Naudojama mediniams baldams, 

durims, apdailos elementams ir kitiems 

mediniams paviršiams.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas 

purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvyną 

„Akvi Color AT“ ir keliomis spalvomis 

pagal pageidavimą. Spalvinimo sistema 

„Temaspeed Akvi Tone“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

I N T E R J E R A S

VANDENINIAI GAMINIAI

RŪGŠTINIAI GAMINIAI

POLIUR E TANINIAI IR 
UR E TANINIAI 

ALK IDINIAI GAMINIAI 

K ITI  TIR PIK LINIAI  
GAMINIAI
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DA Ž AI  IR  G RUNTAS 

VANDENINIAI GAMINIAI

AK VI PRIMER
Vandeninis vienkomponentis  
akrilinis gruntas

• universalus

• itin lengvai šlifuojamas

• greitai džiūsta

• galima dengti tiek vandeniniais, tiek tirpikliniais gaminiais

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, langų rėmams, apdailos 

elementams ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų 

plokštėms.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotės. 20 l, 1 000 l.

AK VI PRIME R PRO
Vandeninis vienkomponentis  
akrilinis gruntas

• greitai džiūsta 

• lengvai šlifuojamas

• galima dengti tiek vandeniniais, tiek tirpikliniais gaminiais

Paskirtis. Naudojama medienos plaušų plokštėms ir mediniams 

paviršiams, pvz.: durims, baldams, apdailos elementams ir kt.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.

AK VI PRIMER TIX
Vandeninis vienkomponentis tiksotropinis 
akrilinis gruntas

• lengva dengti netgi vertikalius paviršius

• itin lengvai šlifuojamas

• tiksotropinis

• gerai užpildo paviršiaus nelygumus

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, langų rėmams, apdailos 

elementams ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų 

plokštėms.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.

AK VI PRIMER DS
Vandeninis vienkomponentis  
akrilinis gruntas

• gerai užpildo ir išlygina paviršiaus 

nelygumus 

• greitai džiūsta 

• galima dengti tiek vandeniniais, tiek 

tirpikliniais gaminiais

Paskirtis. Naudojama medienos plaušų 

plokštėms ir mediniams paviršiams, pvz.: 

durims, baldams, apdailos elementams ir kt.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas 

purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotės. 20 l, 1 000 l.

AK VI TOP FD 30
Vandeniniai vienkomponenčiai akriliniai 
viršutinio sluoksnio dažai

• itin plati spalvų gama

• priskiriami statybinių medžiagų emisijos 

klasei M1 

• greitai džiūsta 

• geras atsparumas paviršių tarpusavio 

lipnumui ir chemikalams

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, 

langų rėmams, apdailos elementams ir 

kitiems mediniams paviršiams bei 

medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas 

purkštuvai.

Spalva. Balta (NCS S 0502-Y). Spalvinimo 

sistema „Avatint“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

AK VI TOP DS 25
Vandeniniai vienkomponenčiai akriliniai 
viršutinio sluoksnio dažai

• greitai džiūsta

• gerai užpildo paviršiaus nelygumus 

• labai geras atsparumas braižymui ir 

paviršių tarpusavio lipnumui

• sudaro labai tvirtą plėvelę

• mažas LOJ kiekis

Paskirtis. Naudojama medienos plaušų 

plokštėms ir mediniams paviršiams, pvz.: 

durims ir kt.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas 

purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus RAL, 

NCS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema 

„Avatint“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

AK VI ISOL ATOR
Vandeninis vienkomponentis specialus akrilinis 
izoliacinis gruntas

• stabdo sakų išsiskyrimą šakų vietose

• lėtina sakų sukeliamą viršutinio sluoksnio dažų 

spalvos blukimą

• geriausias rezultatas pasiekiamas dengiant dviem sluoksniais

• greitai džiūsta

• geras atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui

Paskirtis. Naudojama medienos plokštėms, apdailos elementams, 

durims, ir kitiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.
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VANDENINIAI GAMINIAI

DA Ž Y VĖ 

UV  K IE TĖ JIMO  GAMINIAI 

LUMINOL 25 
Spalvinami vandeniniai UV kietėjimo 
uretaniniai poliesteriniai dažai

• itin plati patvarių spalvų gama

• labai geras atsparumas paviršių 

tarpusavio lipnumui 

• geras atsparumas dilimui

Paskirtis. Naudojama vidaus durims, 

apdailos elementams, virtuvės spintelių 

durelėms ir kitiems mediniams paviršiams. 

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas 

purkštuvai.

Spalva. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotė. 20 l.

LUMINOL 25 N 
Vandeniniai UV kietėjimo 
uretaniniai poliesteriniai dažai 

• labai geras atsparumas dilimui ir 

chemikalams

• ypač tinka greitos gamybos linijoms, 

kai reikalingas geras atsparumas paviršių 

tarpusavio lipnumui 

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, 

virtuvės spintelėms ir kitiems mediniams 

paviršiams. 

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas 

purkštuvai.

Spalva. Balta ir NCS S 0502-Y. Kitomis 

spalvomis spalvinama pagal pageidavimą.

Pakuotė. 20 l.

LUMINOL CLEAR 25 
Vandeninis UV kietėjimo 
uretaninis lakas

• labai greitai džiūsta
• geras atsparumas paviršių tarpusavio 
lipnumui 
• labai geras atsparumas dilimui ir 
chemikalams

Paskirtis. Naudojama baldams, virtuvės 
spintelėms, vidaus durims ir kitiems 
mediniams paviršiams. 

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas 
purkštuvai.

Spalva. Bespalvis.

Pakuotė. 20 l.

FONTEFIRE WF
Vandeninė vienkomponentė priešgaisrinė medinių 
lauko ir vidaus paviršių danga

• suteikia medienai didžiausią atsparumą ugniai

• reakcija į ugnį atitinka standarto EN 13501-1:2007+A1:2009, klasės B-s1, d0, 

reikalavimus

• išbandyta pagal standartų EN 13501-1:2007+A1:2009 ir EN ISO

11925-2:2010 reikalavimus

• lengva naudoti

• sudėtyje yra konservantų, neleidžiančių dangos paviršiuje susidaryti pelėsiui

Paskirtis. Naudojama kaip ugniai atspari patalpose ir lauke esančių medinių 

paviršių, medienos plaušų bei drožlių plokščių ir faneros danga.

Įrankiai. Vakuuminis dengtuvas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Šviesiai pilka.

Pakuotė. 20 l.

DA Ž AI  IR  G RUNTAS 

AK VI COLOR AT-S
Vandeninė dažyvė 

 

• turi šviesai atsparių pigmentų

• gerai pasklinda

• išryškina medienos tekstūrą

Paskirtis. Naudojama mediniams vidaus 

baldams, medienos plokštėms, durims ir kt. 

Įrankiai. Įprastas purkštuvas, nardinamasis 

ir veleninis dengtuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvyną „Akvi 

Color AT“ ir keliomis spalvomis pagal 

pageidavimą. Spalvinimo sistema „Akvi Tone“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

COLOWOOD 
Vandeninis vidaus medienos 
glaistas

• labai gerai užpildo paviršiaus nelygumus

Paskirtis. Naudojama patalpose esančių 

medinių paviršių, pvz.: baldų, durų, plaušų 

plokščių, langų rėmų ir kt., plyšiams, 

įtrūkimams ir nelygumams glaistyti.

Įrankiai. Mentelė.

Spalva. Beržo, beržo šakų, pušies, pušies 

šakų, ąžuolo, ąžuolo šakų, buko, balta, 

raudonmedžio ir juoda.

Pakuotės. 0,5 l, 10 l (tam tikrų spalvų).

PUT T Y PINE 
Vandeninis labai klampus  
glaistas

• labai gerai užpildo paviršiaus 

nelygumus

• dėl didelio klampumo lengva glaistyti 

didelius plotus

Paskirtis. Naudojama patalpose esančių 

medinių paviršių, pvz.: plaušų plokščių, 

masyvinės medienos, faneros ir kt., 

skylėms glaistyti.

Įrankiai. Mentelė.

Spalva. Pušies.

Pakuotės. 10 l, 200 l.

G L AISTAS VAŠK AS  
AK VIWA X SATIN 
Vandeninė drėgnų patalpų medienos apsaugos priemonė  
su natūraliu vašku

• natūralaus vaško apsauga

• priskiriama statybinių medžiagų emisijos klasei M1 

• geras atsparumas vandeniui ir drėgmei

• sudaro purvui nelaidžią plėvelę

Paskirtis. Ypač tinka pirties suolams ir drėgnų patalpų, pvz., pirties, 

sienų bei lubų dailylentėms ir durims.

Įrankiai. Purkštuvas ir nardinamasis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Bespalvė. Spalvinama pagal spalvyną „Akvi Color AT“ ir 

medienos spalvyną. Spalvinimo sistema „Temaspeed Akvi Tone“.

Pakuotė. 20 l.

AK VIWA X 
Vandeninė vidaus medienos apsaugos priemonė  
su natūraliu vašku

• sudaro švelnią dangą

• balta kaip vaškas

• speciali priemonė pirties dailylentėms

• sudėtyje yra natūralaus vaško ir natūralių dervų

Paskirtis. Naudojama medinėms vidaus dailylentėms ir langų 

rėmams.

Spalva. Balta. 

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir veleninis 

dengtuvas.

Pakuotės. 20 l, 1 000 l.
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R Ū G Š T I N I A I  G A M I N I A I

MERIT ZIRCON E X TR A 25
Vienkomponentis pusiau matinis rūgštinis lakas

• lengva naudoti, universalus

• greitai džiūsta

• galima naudoti gruntavimui ir viršutiniam sluoksniui

• neturi aromatinių tirpiklių

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, 

dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams. 

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir 

plokščiačiurkšlis („užuolaidinis“) dengtuvas.

Spalva. Bespalvis.

Pakuotė. 20 l.

MERIT SANDING
Vienkomponentis rūgštinis gruntinis lakas

• lengvai šlifuojamas

• greitai džiūsta

• saugo nuo UV spindulių

• lengva naudoti

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, 

dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams 

paviršiams. 

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Bespalvis.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

DA Ž AI  IR  G RUNTAS 

DICCO SURF COLOR 
Spalvinamas dvikomponentis 
rūgštinis gruntas

• skirtas dažams, turintiems TCL bazę

• gerai užpildo paviršiaus nelygumus, 

lengvai šlifuojamas

• neturi aromatinių tirpiklių

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, 

virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos 

elementams ir kitiems mediniams paviršiams 

bei medienos plaušų plokštėms. 

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis 

purkštuvai.

Spalva. TCL bazės spalvos.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

DICCO SURF
Dvikomponentis greitai džiūstantis 
rūgštinis gruntas

• trumpas gamybos ciklas

• gerai užpildo paviršiaus nelygumus, 

lengvai šlifuojamas

• neturi aromatinių tirpiklių

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, 

virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos 

elementams ir kitiems mediniams paviršiams 

bei medienos plaušų plokštėms. 

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis 

purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.

DICCO ASTR AL 35
Dvikomponenčiai greitai džiūstantys 
pusiau blizgūs rūgštiniai viršutinio 
sluoksnio dažai

• trumpas gamybos ciklas

• gerai paslepia paviršiaus nelygumus

• itin plati spalvų gama

• neturi aromatinių tirpiklių

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, 

virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos 

elementams ir kitiems mediniams paviršiams 

bei medienos plaušų plokštėms. Ypač tinka 

greitos gamybos linijoms.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis 

purkštuvai ir plokščiačiurkšlis („užuolaidinis“) 

dengtuvas.

Spalva. Balta ir NCS S 0502-Y. Spalvinama 

pagal spalvynus RAL, NCS, SSG, BS, 

„Monicolor Nova“ ir Symphony“. Spalvinimo 

sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

L AK AS

MERIT 20, 30, 80
Dvikomponentis rūgštinis lakas

• patvarus, aukštos kokybės

• ypač gerai užpildo paviršiaus nelygumus

• universalus, pusiau matinis ir labai blizgus

• suteikia beicuotai medienai ryškumo

• lakas „Merit 30“ turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikatą 

Nr. VTT-C-11165-15-14 

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, 

dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams. 

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir 

plokščiačiurkšlis („užuolaidinis“) dengtuvas.

Spalva. Bespalvis.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

ME RIT TOPAS 10, 25, 50
Dvikomponentis matinis, pusiau matinis ir pusiau blizgus 
rūgštinis lakas

• trumpas gamybos ciklas

• gerai užpildo paviršiaus nelygumus

• greitai džiūsta

• neturi aromatinių tirpiklių

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, 

dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams. 

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Bespalvis.

Pakuotė. 20 l.
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DA Ž AI  IR  G RUNTAS 

RŪGŠTINIAI GAMINIAI

DICCOPL AST PLUS TIX
Dvikomponentis tiksotropinis rūgštinis gruntas

• lengva dengti 

• labai gerai užpildo paviršiaus nelygumus

• greitai džiūsta, tiksotropinis

• lengvai šlifuojamas

• neturi aromatinių tirpiklių

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, 

dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams 

paviršiams bei medienos plaušų plokštėms. 

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.

DICCOPL AST PRIMER
Dvikomponentis rūgštinis gruntas

• universalus 

• labai gerai užpildo paviršiaus nelygumus

• lengvai šlifuojamas

• galima dengti vandeniniais viršutinio sluoksnio dažais

• gerai paslepia paviršiaus nelygumus

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, 

dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams 

paviršiams bei medienos plaušų plokštėms. 

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir 

plokščiačiurkšlis („užuolaidinis“) dengtuvas.

Spalva. Balta (0201) ir juoda (0202).

Pakuotės. 3 l, 20 l.

DICCOPL AST 30, 80
Dvikomponenčiai pusiau matiniai ir blizgūs 
rūgštiniai viršutinio sluoksnio dažai

• patvarūs ir itin kokybiški

• labai gerai paslepia paviršiaus nelygumus

• dažai „Diccoplast 30“ turi Jūrinės įrangos direktyvos 

(MED) sertifikatą Nr. VTT-C-11164-15-14

• greitai džiūsta

• geras atsparumas braižymui ir chemikalams

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, 

dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams 

paviršiams bei medienos plaušų plokštėms. 

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai 

ir plokščiačiurkšlis („užuolaidinis“) dengtuvas.

Spalva. Balta 0201 ir NCS S 0502-Y. Spalvinama pagal 

spalvynus RAL, NCS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed 

Premium“.

Pakuotės. „Diccoplast 30“: 3 l, 10 l, 20 l.

DICCOPL AST 30 TIX 
Dvikomponenčiai tiksotropiniai pusiau matiniai  
rūgštiniai viršutinio sluoksnio dažai

• ypač tinka vertikaliems paviršiams dažyti

• labai gerai paslepia paviršiaus nelygumus

• greitai džiūsta

• geras atsparumas braižymui ir chemikalams

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, 

dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams 

paviršiams bei medienos plaušų plokštėms. 

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus RAL, NCS ir „Symphony“. 

Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

U R E TA N I N I A I  A L K I D I N I A I  G A M I N I A I 

L AK AS

MERIT JAHTI 20, 80
Vienkomponentis pusiau matinis ir  
blizgus uretaninis alkidinis lakas

• universalus, tinka naudoti lauke ir patalpose

• labai geras atsparumas visiems įprastiems valikliams

• labai geras atsparumas dilimui

• geras atsparumas tirpikliams: benzinui, terpentinui, vaitspiritui ir denatūruotam 

spiritui (neatsparus skiedikliams)

• saugo nuo UV spindulių

• atsparus tepalams ir augaliniams bei gyvūniniams riebalams

Paskirtis. Naudojama baldams, grindims, durims, langų rėmams ir kitiems 

patalpose bei lauke esantiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Bespalvis.

Pakuotės. 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
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K I T I  T I R P I K L I N I A I  G A M I N I A I

DA Ž Y VĖS

DICCO COLOR
Tirpiklinė medienos dažyvė

• išryškina medienos tekstūrą

• labai greitai džiūsta

• plati spalvų gama

• turi tirpių šviesai atsparių pigmentų

• gerai pasklinda

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, 

dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams 

paviršiams. 

Įrankiai. Įprastas purkštuvas, nardinamasis ir veleninis dengtuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvyną „Dicco Color“ ir keliomis 

spalvomis pagal pageidavimą. Spalvinimo sistema „Dicco Color“.

Pakuotės. 1 l, 3 l, 10 l, 20 l, 200 l.

DICCO L ASYR
Tirpiklinė pusiau skaidri medienos dažyvė

• spalvinama natūralią medienos tekstūrą išryškinančiomis 

spalvomis

• pusiau skaidri

• plati spalvų gama

• greitai džiūsta

• gerai pasklinda

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, 

dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams 

paviršiams. 

Įrankiai. Įprastas purkštuvas ir nardinamasis dengtuvas.

Spalva. Spalvinama pagal vidaus lako ir pusiau skaidrių 

medienos apdailos priemonių spalvynus. Spalvinimo 

sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

KOMPANIJOS „TIKKURILA“ GAMINIAI – 
SIEKIANTIEMS PROFESIONALIŲ REZULTATŲ 

Daugiau informacijos pateikta gaminių ir saugos duomenų 

lapuose. Kompanijos „Tikkurila“ darbuotojai pateiks Jums visas 

gaminių specifikacijas ir bandymų duomenis. Prašom kreiptis  

tel. +370 5 270 6413 arba el. p. info.lt@tikkurila.com.

AKVI COLOR AT-S                                                                                                   20
AKVI ISOLATOR                                                                                                                                      18
AKVILAC FD 25, 70                                                                                                17 
AKVILAC FD-J 10, 25, 35                                                                                               17
AKVILAC TIX  25                                                                                                17
AKVI PRIMER                                                                                               18
AKVI PRIMER DS                     19
AKVI PRIMER PRO                     18
AKVI PRIMER TIX                                                                       18
AKVI TOP DS 25                                                                                               19
AKVI TOP FD 30                     19
AKVIWAX                                              21
AKVIWAX SATIN                                       21
COLOWOOD                                                                                   20
DICCO ASTRAL 35                                                                                         23
DICCO COLOR                                                                         26
DICCODUR PRIMER                                                                        15
DICCO FLEX 30                                                  14 
DICCO LASYR                          26
DICCOPLAST 30, 80                     24
DICCOPLAST 30 TIX                            24
DICCOPLAST ELASTIC PRIMER                        14
DICCOPLAST PLUS TIX                                                                   24
DICCOPLAST PRIMER                                                                       24
DICCO SURF                        23
DICCO SURF COLOR                        23
FONTEFIRE WF                     6,20
LUMINOL 25                                                                                                                       21
LUMINOL 25 N                                                                                                21
LUMINOL CLEAR 25                                                                                                21
MERIT 20, 30, 80                                                                                                                        22
MERIT JAHTI 20, 80                                                                                                               15, 25
MERIT SANDING                                                                                                                        22
MERIT TOPAS 10, 25, 50                                                                                                                    22
MERIT ZIRCON EXTRA 25                                                                                              22
PINJA COLOR                                                                                               12
PINJA COLOR OIL                                                                                               13
PINJA COLOR PLUS                                                                                                                        12
PINJADUR 30                                                                                                  9
PINJADUR PRIMER                                                                                                   9
PINJA FLEX COMBI 25                                                                                                                           7
PINJA FLEX COMBI 35                                                                                                                           7               
PINJA FLEX PRIMER                                                                                                    7
PINJALAC HB                                                                                                                           5
PINJA OPTI PRIMER                                                                                                                           8
PINJA PRIMING OIL                                                                                                                        13
PINJA PRO                                                                                                                                                   8
PINJA PRO PRIMER                                                                                                   7
PINJA PROTECT S                                                                                                                           8
PINJASOL COLOR                                                                                                                        15
PINJA TOP                                                                                                                                                   8
PINJA W-OIL                                                                                                                        13
PINJA WOOD STAIN                                                                                                                        13
PUTTY PINE                                                                                                                        20
ULTRA PRO                                                                                                                        10
ULTRA PRO 30                                                                                                                        10
ULTRA PRO PLUS 30                                                                                                                        10

ABĖCĖLINIS GAMINIŲ SĄR AŠAS       
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UAB „Tikkurila“ |  Sietyno g. 8  |  LT-04304 Vilnius  
Tel. +370 5 270 64 13 | El. paštas info.lt@tikkurila.com  |   www.tikkurila.lt

Kompanija „Tikkurila“ – Šiaurės Europos dažų pramonės lyderė, garsėjanti stipriais prekių ženklais, aukštos 
kokybės gaminiais ir geriausią vartotojų patirtį rinkoje užtikrinančiu kvalifikuotu aptarnavimu. 

Mūsų didžiausia rinka yra Švedija, Rusija, Suomija, Lenkija ir Baltijos šalys. Mes vykdome gamybą 9 šalyse ir 
esame dažų, skirtų naudoti neprofesionaliai, srities lyderiai visose mūsų pagrindinę rinką sudarančiose šalyse. 
Mūsų gaminiais prekiaujama 40 šalių.

Kompanija „Tikkurila“ įkurta 1862 m., jos būstinė įsikūrusi Vantos mieste, Suomijoje. Kompanijos akcijos nuo 
2010 m. kotiruojamos vertybinių popierių biržoje „Nasdaq OMX Helsinki“. 2016 m. kompanijos „Tikkurila“ pajamos 
sudarė 572 mln. eurų, ji turėjo daugiau nei 3 000 darbuotojų.

APIE KOMPANIJĄ „TIKKURILA“

PATIKIMAS PARTNERIS PRAMONINIO DAŽYMO SRITYJE
Patyrę kompanijos „Tikkurila“ darbuotojai pateiks Jums visas gaminių specifikacijas, padės apskaičiuoti reikiamą dangos storį ir patars, kaip dažyti. Prašom kreiptis tel. +370 5 270 
6413 arba el. p. info.lt@tikkurila.com.


