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APSAUGA NUO
KLIMATO POVEIKIO

APSAUGADAŽAI
NUO
SAUGŪS
KLIMATO POVEIKIO

Reikės:

SERTIFIKUOTI

• Valiklio

SAUGŪS DAŽAI

• Grunto (1 l – 4–10 m²)
• Dažų (1 l – 4–9 m²)

ĮVAIRAUS
BLIZGESIO

• Lauko teptuko ANZA
• Teleskopinio koto ANZA
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• Volelio ANZA trumpais
plaukeliais

SERTIFIKUOTI

ĮVAIRIOS
SPALVOS

PLATUS SPALVŲ
PASIRINKIMAS

ĮVAIRAUS
BLIZGESIO

• Grandiklio ir plieninio
šepečio (anksčiau dažytam
paviršiui)
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ĮVAIRIOS
SPALVOS
APSAUGA NUO
KLIMATO POVEIKIO

PLATUS SPALVŲ
PASIRINKIMAS

SAUGŪS DAŽAI

Paruoškite
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Gruntuokite
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Dažykite
SERTIFIKUOTI

ĮVAIRAUS
BLIZGESIO

ĮVAIRIOS
SPALVOS
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PLATUS SPALVŲ
PASIRINKIMAS

B
Dažai
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Medinių fasadų ir tvorų dažymo atmintinė
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Dažyvė

Medinių fasadų ir tvorų dažymo atmintinė

1. Paruoškite
NEDAŽYTAS PAVIRŠIUS
• Pašalinkite purvą ir atplaišas.
ANKSČIAU DAŽYTAS PAVIRŠIUS
• Pašalinkite dulkes ir purvą.
• Grandikliu pašalinkite atšokusią seną dangą ir
nušveiskite paviršių plieniniu šepečiu.
• Riebaluotą, purviną ar pelėsiu padengtą paviršių
nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“
pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir
leiskite išdžiūti.

2. Gruntuokite
• Iki grynos medienos nušlifuotą anksčiau
dažytą ir nedažytą paviršių padenkite gruntu
„Tikkurila Valtti Primer“ 1 sluoksniu.
Dažais arba dažyve denkite po 24 val. (esant
+23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam
oro drėgniui).

Patarimas!
Anksčiau dažyto ir iki grynos
medienos nenušlifuoto paviršiaus
gruntuoti nereikia, jį galite iškart
dažyti dažais „Tikkurila Ultra
Classic“ 1–2 sluoksniais.

3a. Dažykite (naudojant dažyvę ir norint išryškinti medienos raštą)
• Prieš naudodami dažyvę gerai išmaišykite ir
reguliariai pamaišykite dengdami.
• Denkite dažyve „Tikkurila Valtti Akvacolor“
1 sluoksniu. Ypač kruopščiai padenkite
medinių objektų briaunas ir galus.

Patarimas!
Aplinkos, dengiamo paviršiaus
ir dangos temperatūra dengiant
ir dangai džiūstant turi būti ne
mažesnė kaip +5 °C, o santykinis
oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Nedenkite esant pernelyg didelei
temperatūrai.

3b. Dažykite (naudojant dažus ir norint paslėpti medienos raštą)
• Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei
reikia, atskieskite vandeniu.
• Denkite matiniais dažais „Tikkurila Ultra
Classic“ 2 sluoksniais. Kitą sluoksnį denkite
po 2–4 val. Ypač kruopščiai padenkite
medinių objektų briaunas ir galus.

