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REKOMENDUOJAMOS DAŽYMO SISTEMOS 

RĄSTINIAMS NAMAMS 
ŠVARIŲ NEPAPILKĖJUSIŲ/NEPAMĖLYNAVUSIŲ RĄSTŲ DAŽYMO INSTRUKCIJA 

GRUNTAVIMAS Rąstus iškart po apdorojimo (tašymo, obliavimo, šlifavimo ar pan.) padenkite  
vienu sluoksniu nespalvintu impregrantu TIKKURILA „Pinja Wood Stain“*.  
 
*Šis impregnantas puikiai apsaugo medieną statybvietėje pastato montavimo metu nuo 
papilkėjimo ir mėlynavimo iki kol mediena bus padengta dažyve, bet ne ilgiau nei 12 mėn. 

DAŽYMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dažykite su viena iš šių dažyvių*: 
 

• TIKKURILA „Pinja Color“ – matinė medienos dažyvė, tarnavimo laikas iki 3-5 metų; 

• TIKKURILA „Pinja Color Plus“ - pusiau blizgi medienos dažyvė, tarnavimo laikas iki 
8-10 metų. 

 
*Dažant pasirinkta spalva praėjus ilgiau nei mėnesiui, po gruntavimo rąstus nušlifuokite ir 
pašalinkite šlifavimo metu susidariusias dulkes.  

PAMĖLYNAVUSIŲ/PAPILKĖJUSIŲ NUO DRĖGMĖS RĄSTŲ DAŽYMO INSTRUKCIJA 

PAVIRŠIAUS 
PARUOŠIMAS 

Pamėlynavusius ar papilkėjusius nuo drėgmės rąstus nuplaukite pelėsio plovikliu 
TIKKURILA „Homeenpoisto“ pagal šias instrukcijas: 

1. 1 litrą ploviklio skieskite 3 litrais vandens.  
2. Turimą tirpalą tepkite ant paviršiaus kempine ar švelniu teptuku. Didesnius 

paviršius apdorokite sodo purkštuvu iš apačios į viršų.  
3. Palikite tirpalą veikti apie 30 min. Didesni ir stipriai užteršti paviršiai turi būti 

laikomi drėgnai, kol pelėsis išnyks. Jeigu reikia, naudokite šepetį.  
4. Po valymo paviršių kruopščiai nuplaukite vandeniu iš viršaus į apačią, leiskite 

paviršiui išdžiūti. 

GRUNTAVIMAS Po valymo rąstus padenkite vienu sluoksniu nespalvintu impregrantu TIKKURILA „Pinja 
Wood Stain“*. 
 
*Šis impregnantas puikiai apsaugo medieną statybvietėje pastato montavimo metu nuo 
papilkėjimo ir mėlynavimo iki kol mediena bus padengta dažyve, bet ne ilgiau nei 12 mėn. 

DAŽYMAS 
 
 
 
 
 
 

Dažykite su viena iš šių dažyvių*: 
 

• TIKKURILA „Pinja Color“ – matinė medienos dažyvė, tarnavimo laikas iki 3-5 metų; 

• TIKKURILA „Pinja Color Plus“ - pusiau blizgi medienos dažyvė, tarnavimo laikas iki 
8-10 metų. 

 
*Dažant pasirinkta spalva praėjus ilgiau nei mėnesiui po gruntavimo rąstus nušlifuokite ir 
pašalinkite šlifavimo metu susidariusias dulkes.  
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