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• Valiklio
• Sukibimą gerinančio grunto 

(1 l – 6–8 m2)
• Baldų dažų (1 l – 8–10 m2)
• Teptuko ir / ar volelio ANZA
• Šlifavimo kempinėlės / 

popieriaus
• Dažymo juostelės

 

 
Sudėtingumo lygis

1 2 3
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Registruokitės į mokymus www.tikkurila.lt/tikkurila-akademija
Nemokama konsultacijų linija 8 800 00018
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1a. PARUOŠKITE

1b. GLAISTYKITE (tik nelygų paviršių)

2. GRUNTUOKITE

3. DAŽYKITE

Nedažytas paviršius: 
• Nuvalykite dulkes ir purvą. Lengvai pašlifuokite 

medieną ir pašalinkite šlifavimo dulkes.
Anksčiau dažytas/lakuotas paviršius: 
• Pašalinkite atšokusius senus dažus. 
• Blizgų ir kietą paviršių pašlifuokite, kad taptų 

matinis, arba nuvalykite neskiestu valikliu 
„Vivacolor Special Clean“.

• Jei reikia, nuvalykite valikliu „Vivacolor Special 
Clean“, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. 
Valiklis pašalina purvą, riebalus bei tepalus ir 
daro paviršių matinį.

• Nelygų paviršių padenkite glaistu „Vivacolor 
Snickeri“, pašlifuokite ir pašalinkite šlifavimo 
dulkes.

• Gruntuokite 1 sluoksniu sukibimą gerinančiu 
gruntu „Tikkurila Otex Akva“. Dažykite po 
gruntavimo praėjus 5 val. Prieš dažydami 
lengvai pašlifuokite medienos rašto kryptimi 
mažo rūpumo šlifavimo popieriumi ar 
šlifavimo kempinėle.

• Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, 
jei reikia, atskieskite vandeniu (vandens 
naudokite 5–10 proc. tūrio).

• Denkite 2 sluoksniais baldų dažais „Vivacolor 
Green Line Furniture 30“ voleliu, teptuku 
arba purkštuvu. Antrą sluoksnį denkite ne 
anksčiau kaip po 16 val. Prieš dengdami antrą 
sluoksnį, pirmą sluoksnį lengvai pašlifuokite 
medienos rašto kryptimi mažo rūpumo 
šlifavimo kempinėle (P320 ar P600).

Didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui paviršius įgauna maždaug po mėnesio. Jį 
galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

Naudokite šlifavimo popierių 
(P200–240). Visada šlifuokite 
medienos rašto kryptimi. Dulkes 
valykite su mikropluošto šluoste.

Kai glaistas nudžius, šlifuokite 
pakartotinai, kol paviršius taps 
lygus.

Jei mediena turi daug šakų, 
gruntuokite 2 sluoksniais sakų 
prasiskverbimą stabdančiu izoliaciniu 
gruntu „Tikkurila Multistop“.

Apklijuokite dažymo juostele tas 
vietas, kurių nenorite nudažyti. 
Lygiai nuplėšti juostelę galima ją 
prispaudus glaistykle ir staigiu 
judesiu trūktelėjus. Pirmiausia įkypu 
teptuku „Anza“ dažykite sunkiai 
prieinamas vietas, vėliau trumpo 
plauko voleliu „Anza“ dažykite 
didesnius plotus. 

Nudažyto paviršiaus priežiūra 
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