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KĄ APIE DAŽYMĄ
PRIVALO ŽINOTI KIEKVIENAS



KAIP TEISINGAI
DAŽYTI SIENAS?

VOLELIAI 
Dažymui reikės 2 volelių – didesnio (25 cm 
pločio) ir mažesnio (10-15 cm). Išplaukite, 
kad neliktų pūkų ir nusausinkite.

DAŽAI
Prieš dažant dažus būtina gerai išmaišyti. 
Tą galime atlikti mes TOPCOLOR parduo-
tuvėje, arba namuose su mikseriu. 

VONELĖ
Į dažymui skirtą vonelę įpilkite tiek dažų, 
kad užtektų visai sienai nuo krašto iki 
krašto. 1 litro dažų pakanka ~ 5 m².

APVEDIMAS SIAURU VOLELIU

Pirmiausia apveskite pakraščius ir sunkiai pasiekiamas 
vietas (aplink jungiklius, radiatorius, langus ir duris). 
Grindjuostes ir durų apvadus siūlome apklijuoti apsau-
gine dažytojo juostele.

Mažąjį volelį gerai išmirkykite dažuose. Jis turi 
prisigerti dažų, tačiau nuo jo neturi varvėti. 

Apvedimą pradėkite nuo krašto vidurio. Jei pradėsite 
nuo apačios ar viršaus, dažai gali tekėti.

Nuo apvedimo krašto voleliu nutraukite dažus į sienos 
vidų. Tai daroma tam, kad būtų kuo mažesnis kantas 
tarp dažomo paviršiaus ir užvedimų.

PASIRUOŠIMAS DAŽYMUI



DAŽYMAS DIDŽUOJU VOLELIU

Dideliems sienų plotams rinkitės didesnio diametro 
vidutinio plauko volelį. 

Gerai išmirkykite dažuose. Volelio paviršius turi būti 
vienodai įsigėręs dažo. 

Dažymą pradėkite nuo sienos vidurio, o ne nuo 
apačios arba viršaus. 

Dažai nuo išmirkyto volelio paskirstomi 1 m pločio 
sienos paviršiuje. Volelio nespauskite ir neskubėkite. 
Jis turi suktis lengvai ir tolygiai paskirstyti dažus po 
dažomą paviršių nuo lubų iki grindų.

Kiekvieną kartą pamirkę volelį dažykite truputi toliau 
nuo jau dažyto ploto ir paskirstykite taip, kad dažomos 
vietos susijungtų. 

Naujas dažomas plotas pirmiausia paskirstomas į sausą 
pusę ir tik tada grįžtama prie prieštai dažyto paviršiaus. 
Sujunkite plotus pusės volelio storio juosta kol dažomi 
paviršiai vis dar šlapi ir tada vėl grįžkite į sausą pusę.

Norėdami išvengti dažų ruožo susidarymo laikykitės 
vienos dažymo krypties. Dažykite į tą pusę kur pasviręs 
prispaudimo kampas:

Paskutinis judesys voleliu prieš atitraukiant nuo 
sienos turi būti iš viršaus į apačią. 

Antrą sluoksnį dažykite ne anksčiau nei po 3 val. 
Geriausią rezultatą pasieksite, jei antrą sluoksnį 
dažysite kitą dieną.

BAIGUS DAŽYMO DARBUS 

Po dažymo vandens pagrindo dažais, įrankius būtina 
išplauti vandenyje. Nepalikite kibiro su dažais atviro.



GRUNTAVIMAS

Patikrinkite paviršių. Jei perbraukus ranka ant delno 
lieka dulkių ar nešvarumų, lubas gruntuokite „Tiefen“ 
gruntu, nes jis giliausiai įsiskverbia ir geriausiai suriša. 
Kitu atveju tinka ir kitas, sutvirtinantis gruntas.

Pasiruoškite volelį jį išmirkydami grunte. Rekomenduo-
jame naudoti TOPCOLOR gruntus, kadangi jie nevarva. 
Gruntuojamas paviršius gruntuojamas ne lašeliais, 
o mikroputomis. Tai leidžia išlaikyti gruntą nelašantį/ne-
varvantį.

Gruntą pradedame voluoti viduryje lubų ir gruntuokite 
nuo vieno krašto iki kito.

DAŽYMAS

Sprendžiant nuo kurios krašto linijos pradėti dažymą 
visuomet įsivertinkite kurioje vietoje yra langas. Dažymo 
darbus visada reikia atlikti pagal šviesos kritimo kampo 
trajektoriją.

KAIP TEISINGAI
DAŽYTI LUBAS?

VOLELIAI 
Dažymui reikės 2 volelių – didesnio (25 cm 
pločio) ir mažesnio (10-15 cm). Išplaukite, 
kad neliktų pūkų ir nusausinkite.

DAŽAI
Prieš dažant dažus būtina gerai išmaišyti. 
Tą galime atlikti mes TOPCOLOR parduo-
tuvėje, arba namuose su mikseriu. 

VONELĖ
Į dažymui skirtą vonelę įpilkite tiek dažų, 
kad užtektų visai sienai nuo krašto iki 
krašto. 1 litro dažų pakanka ~ 5 m².

PASIRUOŠIMAS DAŽYMUI

ĮVERTINKITE LUBŲ PAVIRŠIŲ.
AR JIS TINKAMAI PARUOŠTAS? 

Paruoškite patalpą dažymui. Kambarys prieš dažant 
turi būti tuščias. Jame neturi būti daiktų, kurie trukdytų 
pasiekti lubas, kadangi dažų sujungimai turi vykti tol, 
kol lubos yra šlapios, t.y. dažai nenudžiūvę.



Lubų kraštus apveskite siauru voleliu. Nepalikite dažų 
pertekliaus pakraščiuose, „nutempkite“ juos į centrą.

Rekomenduojame naudoti teleskopinę lazdą, ji 
palengvins darbą. Dažyti galima 25 cm (vidutinio 
plauko) voleliu. Jis nepaliks didelės faktūrėlės.

Volelį reikia pilnai išmirkyti dažuose. Nesistenkite per 
vieną kartą įmirkinti dažų, kadangi volelis vieną kartą 
įmerkus nebeturi savo svorio centro ir visada sukasi 
ten, kur yra dažų. Išmirkymą darykite po truputi, lėtai 
įmirkindami dažus.

Dažydami nesustokite viduryje dažomo ploto. Sustoti 
galima tik tuomet kai siena yra nudažyta nuo krašto iki 
krašto.

Jei matote, kad lubų plotas per didelis, kad nudažy-
tumėte vienu kartu, pasikvieskite į pagalbą daugiau 
žmonių. 

Jei dažote labai karštą dieną, užsidenkite langus, 
sudrėkinkite grindis, jei tai įmanoma, kad sulėtintumėte 
dažų džiūvimą kol dar dirbate.

Antrą sluoksnį dažykite ne anksčiau nei po 3 val. Geri-
ausią rezultatą pasieksite, jei antrą sluoksnį dažysite 
kitą dieną.

BAIGUS DAŽYMO DARBUS 

Po dažymo vandens pagrindo dažais, įrankius būtina 
išplauti vandenyje. Nepalikite kibiro su dažais atviro.



PASIRUOŠIMAS

Apžiūrėkite fasadines sienas. Ar jos nepažeistos, ar 
nėra taisytinų vietų. 
Atlikite fasadinių sienų pataisymus – išlyginkite atsilupu-
sias ir suskilusias vietas.

Įvertinkite sienų paviršių. Jai perbraukus ranka ant 
delno lieka nešvarumų, tai dekoratyviniu tinku dengtą 
fasadą siūlome gruntuoti „Tiefen“ gruntu. Medinį fasadą 
rekomenduojame gruntuoti „Wood Grunt Universal“.

Pasirinkite tinkamus fasado sienų dažymo įrankius. 
Jei fasado paviršius grubus, dengtas dekoratyviniu 
gruntu, jam siūlome naudoti kuo ilgesnio plauko volelį. 
Jei fasadas medinis, dažykite teptuku. 

Prieš dažant dažus būtina gerai išmaišyti. Tą galime 
atlikti mes TOPCOLOR parduotuvėje, arba namuose 
su mikseriu.

DAŽYMAS

Norint gauti gerą medžiagos apsaugą - būtina dažyti 
du kartus. Ilgaamžiškumas išgaunamas, kai medienos 
trūkiai, pjūviai, sukimo ar tvirtinimo vietos būna uždažy-
tos du ar tris kartus. 

KAIP TEISINGAI
(PER)DAŽYTI
NAMO FASADĄ?

Tai svarbu, nes tai padeda uždaryti vandens įsigeriamu-
mo kelią.
Svarbu negailėti dažų ir jų sausai netepti.

Jei dažomos fasado sienos nėra aukštos ir jas galite 
pasiekti stovėdami ant žemės, dažyti pradėkite nuo 
krašto. Voluoti pradėkite ties viduriu. Dažus pirmiausia 
paskirstykite į viršų, o tada į apačią. Vienu dažų 
paėmimu voluokite tol, kol matysite dažų trūkumą. 

Kitą volavimą pradėkite taip, kad grįžtumėte prie 
anksčiau nudažyto paviršiaus per 15-20 cm. Svarbu, 
kad abu nudažyti plotai būtų sujungti prieš jiems 
išdžiūnant. Todėl visą sieną dažykite iš karto. 

Jei fasado sienos per aukštos, kad pasiektumėte jų 
viršų nuo žemės, suskirstykite dažomas plokštumas. 

Geriau dažnesnis ir mažesnis dažų užnešimas, dažo 
turi būti gausiai, jis turi lengvai teptis, kad medis gautų 
kuo daugiau mikronų. Siekiant išgauti vienodą paviršių, 
medieną po dažymo “sušukuokite” viena kryptimi.
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