
TECHNINĖ INFORMACIJA 
 
 
 
 

LASUR FÜR HOLZFASSADEN 
 
Dažyvė mediniams fasadams 
 
„Alpina LASUR FÜR HOLZFASSADEN”- Jūsų pageidaujamos spalvos 
 
 
 
 
plonasluoksnė dažyvė, ypač gerai sauganti medienos faktūrą, puiki išorės 

medinių paviršių apsauga nuo kenksmingų oro sąlygų ir drėgmės. Lėtina 

grybų ir dumblių augimą. Apsaugoti fasadai tampa ilgaamžiais. 

 

 
 
 

GAMINIO APRAŠYMAS 
 
Pakuotės dydis: 
 
0,75 l ; 2,5 l; 10 l 

 
Produkto privalumai: 
  
Puikiai saugo nuo neigiamų atmosferos veiksnių, drėgmės 

Atnaujina spalvas                                                                                                                                  

Itin gerai išsaugo medienos faktūrą 
Labai atspari, nesisluoksniuoja 

 
Blizgesio laipsnis: 
 
šilko matinė 

 
Darbo įrankiai/ temperatūra: 
 
Dengti voleliu, teptuku, gerai įtrinant. NEPURKŠTI. Dirbti ne 
žemesnėje kaip +5°C (pagrindo ir aplinkos) temperatūroje. 
Įrankius plauti vaitspiritu. 

 
Savybės: 
 
tai hidrofobinis produktas, puikiai saugantis patvarius medinius paviršius 

nuo UV spindulių. Atnaujinantis spalvas, „kvėpuojantis“. Darbo ir džiūvimo 

metu juntamas tik silpnas kvapas. 

 
Tinkami pagrindai: 
 
įgeriantys mediniai paviršiai. Pagrindas turi būti švarus, išsaugantis 

akrovą, be sukibtį mažinančių dalelių. Dengiant išorės paviršius, lapuočių 

drėgmė negali viršyti 12%, o spygliuočių - 15%. 

 

Spalvos/ spalvinimas: 
 
spalvinimo mašinomis su „System ColorMix” – medžio atspalviais. 
Iškart nuspavinta būna: 

 
Džiūvimo trukmė: 
 
kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, vėl 

dažoma gali būti po 8 val. 
 

 
Paruošimas. Sąnaudos: 
 
tinkamais įrankiais gerai nuvalyti nešvarumus, senus atšokusius 

sluoksnius, atsilupusią seną medieną. Produktą gerai išmaišyti. 

Dengti teptuku, kad susigertų į medinį paviršių, kai temperatūra ne 

žemesnė kaip +5°C. Optimalus rezultatas gaunamas nugruntavus 

„Alpina Grundierung für Holz“, ir tuomet padengus 2 dažyvės 

sluoksniais. Galus ir briaunas dažyti 2–3 kartus skersai plaušų 

įsotinant ir užgriebiant už dar drėgno ploto. Užtikrinta apsauga 

bus, jei po 12 mėn. paviršių dar kartą padengsime dažyve. 

Sąnaudos: apie 100 ml/m² vienam sluoksniui. Dengti tik sausą 

medieną, netinka neapdorotai medienai. 

NORVEGIJOS BALTA 

EGLĖS ŽALIA 
KIPARISAS 
BERŽAS 
KEDRAS 
KLEVAS 
JUODMEDIS 
GELTONA PUŠIS 
RIEŠUTMEDIS 
RAUDONMEDIS 
ĄŽUOLAS 
PALISANDRAS 
BESPALVĖ 

 

  

 

 
Paviršių struktūra/ skiedimas: 
 
Pirmas sluoksnis:  
„Alpina Grundierung für Holz”, neatskiedus.  
Tarpinis ir viršutinis sluoksniai:  
„Alpina LASUR FÜR HOLZFASSADEN”, neatskiedus.  
Naudoti tik nuspalvintą. Nenuspalvinta dažyvė neapsaugo nuo UV 

spindulių. 
 
Sudėtis:  
alkidinė derva, vaitspiritas, pigmentai, priedai.  
ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių (LOJ), leidžiamų  
šiam gaminiui (A/f kateg.), kiekis: 700 g/l. Gaminys turi mažiau nei  
580 g/l lakiųjų organinių junginių. Pagal EU reglamentą 

528/2012 tai „apdorotas gaminys" (ne biocidinis produktas), 

kurio sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų: – propikonazolio 

(CAS 60207-90-1). 
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TECHNINĖ INFORMACIJA 
 

LASUR FÜR HOLZFASSADEN  
Dažyvė mediniams fasadams 
 

TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS 
 
Pagrindų paruošimas:    Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:  

paviršių pašiurkštinti ir nuvalyti.   apkrovos neišlaikančius sluoksnius visiškai pašalinti iki tvirto pagrindo. 
Pašalinti nešvarumus ir sukibtį mažinančias medžiagas (alyvą, tepalus).    

Papilkėjusį, sutrešusį medinį paviršių nušlifuoti iki nepažeistos, apkrovą    

išlaikančios medienos ir kruopščiai nuvalyti.     

       
Pagrindas Naudojimas Pagrindo paruošimas Pirmas sluoksnis Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis 
Mediena, medžio išorės darbams pašiurkštinti, nuvalyti Alpina Grundierung für Holz Alpina Lasur für Alpina Lasur für 
gaminiai     Holzfassaden Holzfassaden 

      

Apkrovą išlaikantys išorės darbams pašiurkštinti; nušarminti; pažeistas vietas atsižvelgiant Alpina Lasur für Alpina Lasur für 
seni sluoksniai    į paviršių paruošti ir Holzfassaden Holzfassaden 
    nugruntuoti   
       

Sąnaudos       
       

Dengiant teptuku voleliu    
      

ml/m² 80-100 100-120    
      

 
TOLESNĖ INFORMACIJA 

 
Atkreipkite dėmesį: 
  
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. 

Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Dengti tik teptuku 

arba voleliu. Laikyti atokiai nuo karščio, žiežirbų, 

atviros ugnies, karštų paviršių. Saugoti, kad 

nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti 

muilu ir dideliu kiekiu vandens. Sudėtyje yra 

butanono oksimo, propikonazolo. Gali sukelti 

alerginę reakciją. 

 
Atliekų tvarkymas: 
 
skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. Sudžiūvusius 

likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas. 

 
Laikymas: TI Nr. 455_D sudaryta 2017 m. liepos mėn. 
 
laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, gerai vėdinamose patalpose. Laikymo 

temperatūra +5°C- +20°C. Galiojimas: nepraimtą pakuotę galima laikyti 5 

metus. 

 
Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis technologijomis 

ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei projektų įvairovę pirkėjas/ 

vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam 

objektui. Išleidus naujesnį techninį aprašymą, šis tampa negaliojantis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTAI DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt 
 

UAB "Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius; tel.nr.: 8 52 602 015; info@caparol.lt 
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