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SIENŲ DAŽYMO ATMINTINĖ
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REIKĖS:

ĮVAIRAUS
BLIZGESIO

• Gruntinių dažų
(1 l – 8–12 m2)
• Sienų dažų
(1 l – 10–12 m2)
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ĮVAIRIOS
APSAUGA NUO
SPALVOS
KLIMATO POVEIKIO
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ĮVAIRAUS
BLIZGESIO

• Teptuko ANZA
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• Volelių ANZA (10 ir 25 cm)
• Teleskopinio koto ANZA
• Šlifavimo kempinėlės /
popieriaus

SAUGŪS DAŽAI

SERTIFIKUOTI

PARUOŠKITE
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GRUNTUOKITE
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ĮVAIRAUS
BLIZGESIO
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DAŽYKITE
ĮVAIRIOS
SPALVOS
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PLATUS SPALVŲ
PASIRINKIMAS

1a. PARUOŠKITE
Nedažytas paviršius:
• Nuvalykite dulkes ir purvą.
Anksčiau dažytas/lakuotas paviršius:
• Pašalinkite atšokusius senus dažus.
• Blizgų ir kietą paviršių pašlifuokite, kad taptų
matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

PATARIMAS!
Prieš pradėdami dažyti
uždenkite kambaryje
esančius baldus ir paviršius,
kurių nedažysite, kad jų
neaptaškytumėte.

SIENŲ DAŽYMO ATMINTINĖ

1b. GLAISTYKITE (tik nelygų paviršių)
• Plyšius ir nelygumus užpildykite tinkamu
„Vivacolor“ glaistu, pašlifuokite ir pašalinkite
šlifavimo dulkes. Sausų patalpų sienoms
naudokite glaistą „Vivacolor LF“.

PATARIMAS!
Naudokite šlifavimo popierių
(P150–180).

2. GRUNTUOKITE
• Gruntuokite 1 sluoksniu gruntiniais
dažais „Vivacolor Primer 1“. Dažykite
po gruntavimo praėjus 1–2 val. Gruntas
sumažina dažų sąnaudas, suvienodina
paviršiaus spalvą, išryškina taisytinas vietas
ir pagerina dažų sukibimą su dažomu
paviršiumi.

PATARIMAS!
Rekomenduojame gruntinius dažus
nuspalvinti, kad atspalvis būtų
panašus į dažų.

3. DAŽYKITE
• Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite,
jei reikia, atskieskite vandeniu (vandens
naudokite iki 10 tūrio proc.).
• Denkite 1–2 sluoksniais sienų dažais
„Vivacolor Green Line Wall 4“ arba
„Vivacolor Green Line Wall 20“ voleliu,
teptuku arba purkštuvu. Antrą sluoksnį
denkite po 1–2 val.

PATARIMAS!
Rekomenduojame išbandyti dažus
mažame plotelyje, kad išsirinktumėte
tinkamą atspalvį. Sausoms ir
mažiau naudojamoms patalpoms
(miegamiesiems, svetainėms) rinkitės
visiškai matinius dažus „Vivacolor
Green Line Wall 4“, drėgnoms ir
intensyviai naudojamoms sausoms
patalpoms (vaikų kambariams,
virtuvėms, sandėliams) – pusiau
matinius dažus „Vivacolor Green
Line Wall 20“.

Nudažyto paviršiaus priežiūra
Didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui paviršius įgauna maždaug po mėnesio.
Paviršių valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine
arba šluoste.

