
 TECHNINĖ INFORMACIJA 
 
 

AQUA LASUR FÜR HOLZ 
Medienos dažyvė vandens pagrindu 
 
 
 
 
 
  
Plonasluoksnė ekologiška dažyvė, vandens pagrindu, skirta  
išorės ir vidaus mediniams paviršiams. Išlaiko medienos 
tekstūrą, saugo paviršių nuo drėgmės ir kitų atmosferos 
veiksnių poveikio. 
 

 
 

 
                                                                 GAMINIO APRAŠYMAS 

 
Pakuotės dydis: 
0,75l ; 2,5 l; 10l 
 
Produkto privalumai: 
 
Puikiai atgaivina spalvas  

Atspari vandeniui  

Nelaša 
 
Greitai džiūsta 
 
 
Savybės: 
 
Tai puiki medinių fasadų apsauga nuo vandens poveikio,  
atgaivina spalvas, dažant nelaša, greitai džiūsta. 

 

 

Tinkami pagrindai: 
 
Dažyvė „Alpina Aqua Lasur für Holz” puikai tinka sienų ir 
lubų dailylentėms, tvoroms, balkonų aptaisams, klijuotos 
medienos gaminiams ir mediniams namams. Netinka 
pastovių matmenų mediniams konstrukciniams elementams, 
tokiems kaip langai, durys. Nepastovių matmenų medinių 
konstrukcinių elementų drėgmė negali viršyti 18%. 
  

 

Spalvos/ spalvinimas: 
 
Paruošti atspalviai:  
Bespalvė  
Kiefer (pušis)  
Teak (tikmedis)  
Eiche (ąžuolas)  
Pinie (pušis)  
Mahagoni (raudonmedis)  
Nussbaum (riešutmedis)  
Ebenholz (juodmedis)  
Weiss (balta)  
Palisander (dalbergija) 

 

 

 

 

Darbo įrankiai / temperatūra: 
 
Purkštuvas, volelis, teptukas.  
Nedengti žemesnėje kaip 5°C temperatūroje 
(aplinkos, pagrindo).  
Įrankius plauti vandeniu. 
 
 
Džiūvimo trukmė: 
 
Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, 
kitą sluoksnį galima dengti po 1 val. Paviršius išdžiūsta ir jį 
galima liesti po 3-4 valandų. Kai temperatūra žemesnė ar 
oro drėgnumas didesnis, džiūvimo laikas atitinkamai ilgėja. 

 

Dengimas. Sąnaudos: 
 
Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas, 

neriebaluotas, nesakuotas. Prieš naudojant dažyvę gerai 

išmaišyti. Dengti, kai  temperatūra yra ne žemesnė kaip 

5°C.  Lauke esančius medinius paviršius iš pradžių 

padengti grunto „Alpina Aqua Grundierung für Holz‟ 

sluoksniu. Antrą ir trečią sluoksnius dengti neskiesta 

„Alpina Aqua Lasur für Holz” dažyve, plokščiuoju šerių 

šepečiu medienos plaušų kryptimi gerai įsotinant. Galus ir 

briaunas padengti papildomai mažiausiai dar 1 kartą.  Tarp 

darbo ciklų laikytis nurodytos džiūvimo trukmės.  
Sąnaudos: apie 85 ml/m² vienam sluoksniui. 
 
Sluoksnių sandara/ skiedimas: 
 
Pirmas sluoksnis  
IŠORĖS paviršiai: 
Neskiestas „Alpina Aqua Grundierung für Holz” medienos 
gruntas. 
Tarpinis ir galutinis sluoksniai 
VIDAUS ir IŠORĖS paviršiai: 
Neskiesta „Alpina Aqua Lasur für Holz” dažyvė. 
Išorėje naudoti tik nuspalvintą dažyvę.  
Nenuspalvinta dažyvė neapsaugo nuo UV spindulių. 
  
Sudėtis:  
Poliakrilato derva, neorganiniai pigmentai, vanduo, 

priedai, konservavimo medžiagos. 

ES nustatytas ribinis tokiam gaminiui (A/f kateg.) leistinas lakiųjų 

organinių junginių (LOJ) kiekis: 130 g/l.  

Šiame gaminyje yra mažiau nei 10 g/l LOJ.  

  
 
 Išsamesnė informacija apie produktą interneto psl. www.alpina.lt  
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                                                            TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

 

Pagrindo paruošimas: 
 
Šiurkščią arba jau dažytą medieną prieš dengiant dažyve 
nušlifuoti. Sakuotus paviršius nuplauti nitro skiedikliu. 
Atmosferos veiksnių pažeistą (papilkėjusią) medieną nušlifuoti 
iki tvirto nepažeisto pagrindo. Jei yra, nuo paviršiaus nuvalyti 
dulkes ir nešvarumų likučius. 
 

 

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai: 
 
Senus dažų, lako ir storasluoksnių dažyvių sluoksnius 
nušlifuoti arba apdoroti beicu. 

 

 

 

 
Pagrindas Naudojimas Pagrindo 

paruošimas 

Pirmas sluoksnis Tarpinis 

sluoksnis 

Viršutinis 

sluoksnis 

 

Mediena, medžio 

gaminiai 

 

Vidaus darbams nušlifuoti/ nuvalyti Alpina Aqua Lasur für Holz  

 
Alpina Aqua 

Lasur für Holz 

Išorės darbams nušlifuoti/ nuvalyti Alpina Aqua Grundierung für 

Holz 
Alpina Aqua 

Lasur für Holz 
Alpina Aqua 

Lasur für Holz 

Apkrovą 

išlaikantys 

seni sluoksniai 

Vidaus ir išorės 

darbams 
nušlifuoti Pažeistas vietas  užtaisyti 

atsižvelgiant į pagrindą ir 

nugruntuoti 

Alpina Aqua 

Lasur für Holz 

Alpina Aqua 

Lasur für Holz 

 
Sąnaudos: 

Dengiant teptuku voleliu purkštuvu 

ml/m2 80-100 100-120 100-120 

 
TOLESNĖ INFORMACIJA 

 
Dėmesio: 
 
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu 
pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nevalgyti, negerti, 
nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos tuoj pat kruopščiai nuplauti 
vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad 
nesusigertų į žemę. Po darbo įrankius iškart išplauti muilu ir 
vandeniu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Neįkvėpti išpurškiamų 
dalelių. Naudoti A2/P2 filtrus. Sudėtyje yra metilizotiazolinono, 
benzizotiazolinono. Gali sukelti alerginę reakciją.   
 

 
 
Atliekų tvarkymas: 
 

Skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. 
Sudžiūvusius likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas.

 

 

Laikymas: 
Laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, gerai vėdinamose patalpose. 
Laikymo temperatūra +5°C - +20°C.  
Galiojimas: nepraimtą pakuotę galima laikyti mažiausiai 2 metus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt 

UAB "Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41, LT-02244  

Vilnius; tel.nr.: 8 52 602 015; info@caparol.lt

 

 

TI Nr.1168 sudaryta 2016 m. balandžio mėn. 
 

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 konkrečiam objektui. Išleidus naują 

techninę informaciją, ši nustoja galioti. 
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