
Nudažius medinį paviršių dažais „Wood Paint Aqua“, 
paviršiaus atsparumas užtikrinamas iki 10 metų, 
dažais „Wood Paint Duo VX+“ – iki 12 metų, o dažais 
„Wood Paint Extreme“ – iki 16 metų esant šioms 
sąlygoms:

PARENGIAMIEJI DARBAI
• Gaminio laikymo laikas turi būti nepasibaigęs;
• Transportuojant ir sandėliuojant gaminį turi būti laikomasi ga-

mintojo rekomendacijų;
• Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir 

nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo);
• Paviršiaus valymo būdas turi būti pasirinktas atsižvelgiant į ter-

šalų pobūdį (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės terša-
lai), žr. gaminio techninį aprašymą; reikia vengti medieną galin-
čių pažeisti valymo būdų (pvz., nepatartina paviršiaus valyti 
smėliasraute);

• Prieš dažymą nuo paviršiaus turi būti pašalintas senas atsilupęs 
arba silpnai sukibęs medienos apsaugos priemonės ar dažų 
sluoksnis, taip pat suiręs arba papilkėjęs medienos sluoksnis. 
Seną dažų sluoksnį galima pašalinti mechaniniu būdu (gremžtu-
ku, šiurkščiu šepečiu), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonai-
siais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). 
Su pagrindu stipriai sukibusį blizgių dažų sluoksnį reikia šiek 
tiek pašiurkštinti švitriniu popieriumi.

PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS
• Būtina laikytis apdailos priemonės techniniame aprašyme pa-

teiktų sąlygų ir rekomendacijų;
• Visais darbo etapais mediena turi būti sausa, 15–18 % drėgnio;
• Dažymo metu ir paviršiui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra 

turi būti +10…+25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), santykinis 
oro drėgnis – iki 80 %;

• Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tie-
sioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, 
gaminys gali blogai įsigerti į paviršių;

• Jei reikia, dažus galima atskiesti tiek, kiek nurodyta gaminio 
techniniame aprašyme. Paskutiniam sluoksniui naudoti 
neskiestus dažus;

• Prieš dažymą dažus gerai išmaišyti;
• Galima naudoti tik gaminio techniniame aprašyme nurodytus 

darbo įrankius;
• Gaminys skirtas tik ant vertikalaus pagrindo esantiems pavir-

šiams;
• Siekiant ilgesnės anksčiau neapdoroto gryno medinio paviršiaus 

apsaugos, jį reikia iš keturių pusių įmirkyti biocidiniu gaminiu 
„Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“ (pasirinkti atsižvel-
giant į gaminio techniniame aprašyme pateiktus nurodymus);

• Jei paviršius bus dažomas gaminiu „Wood Paint Extreme“ arba 
„Wood Paint Aqua“, jį reikia nugruntuoti 1 dažų „Pinotex Wood 
Paint Primer“ sluoksniu, kuris užtikrins tinkamą apdailos dažų 
sukibimą su mediena. Paviršių reikia gruntuoti ir tuo atveju, jei 
jis padengtas blizgia medienos apsaugos priemone arba blizgiais 
dažais (pvz., aliejiniais arba aliejiniais alkidiniais);

• Paviršių dažyti 2 sluoksniais (naują medinį paviršių) arba 1–2 
sluoksniais (anksčiau dažytą medinį paviršių). Minimalus džiūvi-
mo laikas tarp dviejų sluoksnių nurodytas gaminio techniniame 
aprašyme;

• Būtina laikytis gaminio techniniame aprašyme rekomenduoja-
mos sąnaudų normos;

• Kad medinis paviršius būtų atsparesnis drėgmei, lentų galus 
(skersinio pjūvio paviršius) reikia įmirkyti iki įsotinimo.

REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS
• Medinės lentos turi būti pritvirtintos laikantis statybos taisyklių, 

t. y. už apkalos turi būti paliktas ventiliacijos tarpas, turi būti 
tvarkingos ir veikiančios stogo ir lietvamzdžių sistemos bei 
namo aplinkos drenažas, medinis paviršius nuo žemės turi būti 
mažiausiai 30 cm atstumu;

• Medines lentas ir detales geriausia tvirtinti cinkuotomis vinimis 
ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės 
detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, 
jas reikia padengti antikorozine priemone;

• Apdoroto medinio paviršiaus turi neveikti nepalankios atsparu-
mą mažinančios sąlygos, pvz., ėsdinantys chemikalai, aukšta 
temperatūra, sąlytis su šviežiu tinku, nuolatinis sąlytis su van-
deniu arba žemės paviršiumi ir pan;

• Netoliese atliekant apdorotą medinį paviršių galinčius pažeisti 
darbus (tinkavimas, virinimas, šlifavimas), jis turi būti tinkamai 
apsaugotas.
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PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪROS NURODYMAI
• Mažiausiai kartą per metus medinį paviršių reikia apžiūrėti;
• Mažiausiai kartą per dvejus metus medinį paviršių reikia nuplauti 

vandeniu su muilu arba neutraliu plovikliu, kad nuo jo būtų paša-
linti teršalai ir pelėsis);

• Iš medienos išsiskyrusius sakus reikia iškart nuvalyti, kad jie ne-
pažeistų apdoroto paviršiaus;

• Paviršiaus spalvos blukimas ir blizgesio mažėjimas dėl erozijos yra 
natūralūs procesai ir nėra pagrindas pateikti reklamaciją;

• Gamintojas neatsako už dažų lupimąsi nuo paviršiaus, jei to prie-
žastis yra medienos trūkinėjimas dėl didelio medienos tūrio pasi-
keitimo arba netinkamai apdorotų sandūrų;

• Dažyto paviršiaus priežiūros intervalai priklauso nuo paviršiaus bu-
vimo vietos (pvz., pramoninė aplinka, intensyvaus eismo keliai arba 
jūros artumas), oro sąlygų ir orientacijos pasaulio šalių atžvilgiu.

APDOROTO PAVIRŠIAUS ATSPARUMĄ 
MAŽINANČIOS APLINKYBĖS:

• Darbo metu arba vėliau, eksploatavimo metu, nebuvo laikomasi 
pirmiau nurodytų sąlygų;

• Jei dėl medinio paviršiaus formos, vietos arba dydžio yra sudėtinga 
jį paruošti ir nudažyt;

• Jei apdorotas paviršius pažeidžiamas arba ant jo atsiranda defektų 
dėl medienos ligų, deformacijų, įtrūkių, medienoje esančių taninų, 
sakų išsiskyrimo arba natūralios medienos erozijos;

• Jokioms aukščiau neišvardintoms savybėms, sąlygoms ar trūku-
mams atsparumas neužtikrinamas, nes dažų gamintojas nekontro-
liuoja visų medžiagų, įrankių, dengimo būdų, transportavimo, laiky-
mo, montavimo ir kitų susijusių procesų.
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