Patarimai prieš dažymą, dažymo metu ir baigus darbus

» Prieš pradedant darbus «

Dažymui geriausiai tinka temperatūra nuo +15 iki +23 °C, santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80 %. Rekomendacijos pateiktos gaminio etiketėje ir
naudojimo instrukcijoje.
Apdorojamos medienos drėgmė turi būti mažiau nei 20 %.
Pirmiausiai perskaitykite instrukcijas nurodytas gaminio etiketėje.
Geriausiai tinka dažyti apsiniaukusiu oru. Nerekomenduojama dažyti tiesiogiai saulėje esančių paviršių, prieš lietų ar iškritus vakarinei rasai.
Papelijusius paviršius nuplaukite priemonės „Tikkurila Homeenpoisto” ir vandens tirpalu (1:3). Plovimui naudojamą skiedinį ant plaunamo paviršiaus
tepkite kryptimi iš viršaus į apačią. Palaukite kol pradės veikti ir nuskalaukite vandeniu, naudodami šepetį, kuriuo trinkite kryptimi iš apačios į viršų. Prieš
pradėdami plauti uždenkite stiklinius paviršius.
Venkite medinių paviršių glaistymo lauko sąlygomis, bet esant poreikiui nedidelius tarpelius ir nelygumus galėsite užglaistyti tinkamu glaistu.
Visuomet rinkitės tonuotą medienos impregnantą, nes bespalvis gaminys nesuteikia pakankamos UV apsaugos.
Naujai impregnuotą medieną lauko sąlygomis laikykite mažiausiai pusę metų ir tik po to atlikite paviršiaus apdailą.
Jeigu medinius paviršius apdorojate pusiau skaidria priemone, priklauso paviršiaus galutinis atspalvis nuo medienos rūšies, kietumo, pradinio atspalvio
bei užteptų sluoksnių skaičiaus. Išbandykite dažus ant nedidelio paviršiaus, kad įsitikintumėte atspalvio tinkamumu!
Naudokite metalo gruntą „Tikkurila Rostex Super“.
Naudodami pusiau skaidrią priemonę, tolygų rezultatą pasieksite jeigu paviršių apdorosite visą paviršių išilgai medienos tekstūros.

» Dažymo metu «

Prieš naudojimą ir dažymo metu dažus reikia retkarčiais pamaišyti.
Naudokite kokybiškas darbo priemones. Kokybiškas teptukas gerai dengia, nepalieka ant pagrindo šerių, o dažytas paviršius lieka tolygus.
Tiek apdorojant gruntu, tiek ir dažant dažais, kruopščiai nudažykite visas medines detales, nes tai padės išvengti drėgmės susigėrimo.
Dažykite kelis plonus sluoksnius, kad dažytas paviršius kuo greičiau išdžiūtų ir liktų tolygus. Jeigu dažysite per storai, paviršius liks lipnus, o išdžiuvęs nelygus.
Naudokite metalo gruntą „Tikkurila Rostex Super“.
Jeigu pageidaujate dažymo darbus tęsti sekančią dieną, teptuką laikykite sandariai uždarytame polietileniniame maišelyje.

» Baigus darbus «

Leiskite apdorotam paviršiui išdžiūti. Nepakanka leisti išdžiūti tik paviršiui, galutinis džiūvimas dažuose vyksta ir toliau ir priklausomai nuo dažų
sluoksnio storio gali trukti iki keturių savaičių.
Jeigu nesunaudojate visų dažų, uždarykite indą sandariai. Atidarytame inde dažai neišliks kokybiški.
Skystas dažų atliekas perduokite į pavojingų atliekų surinkimo punktą. Tuščius ir sausus dažų indus galite išmesti į sąvartyną.
Stebėkite apdorotų paviršių būklę ir laiku atlikite pataisymus! Dengiančių dažų atveju intervalas tarp darbų yra ilgesnis nei atvejais, kai mediena yra
apdorojama impregnantu.

https://www.vivacolor.lt/instructions/isores-darbai/baldai/anksciau-apdoroti-sodo-baldai/apdorojimas-impregnantu/

