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Preface 

Independence,Independence,Independence,Independence,    democracy,democracy,democracy,democracy,    andandandand    openopenopenopen    frontiersfrontiersfrontiersfrontiers    havehavehavehave    allallallall    contributedcontributedcontributedcontributed    totototo    facilitatingfacilitatingfacilitatingfacilitating    
thethethethe    contactscontactscontactscontacts    betweenbetweenbetweenbetween    thethethethe    countriescountriescountriescountries    inininin    thethethethe    BalticBalticBalticBaltic    regionregionregionregion    inininin    thethethethe    1990s.1990s.1990s.1990s.    IncreasingIncreasingIncreasingIncreasing    
interchangeinterchangeinterchangeinterchange    inininin    cultureculturecultureculture    andandandand    tradetradetradetrade    hashashashas    givengivengivengiven    thethethethe    SwedesSwedesSwedesSwedes    aaaa    newnewnewnew    perspectiveperspectiveperspectiveperspective    bothbothbothboth    onononon    
themselvesthemselvesthemselvesthemselves    andandandand    onononon    howhowhowhow    thethethethe    SwedishSwedishSwedishSwedish    culturalculturalculturalcultural    heritageheritageheritageheritage    isisisis    preservedpreservedpreservedpreserved    andandandand    used.used.used.used.    
TheTheTheThe    architecturalarchitecturalarchitecturalarchitectural    traditionstraditionstraditionstraditions    inininin    thethethethe    differentdifferentdifferentdifferent    BalticBalticBalticBaltic    countriescountriescountriescountries    havehavehavehave    manymanymanymany    similarities,similarities,similarities,similarities,    
andandandand    thethethethe    problemsproblemsproblemsproblems    relatedrelatedrelatedrelated    totototo    thethethethe    carecarecarecare    andandandand    preservationpreservationpreservationpreservation    ofofofof    buildingsbuildingsbuildingsbuildings    andandandand    builtbuiltbuiltbuilt    
environmentsenvironmentsenvironmentsenvironments    areareareare    alsoalsoalsoalso    similar.similar.similar.similar.    
TheTheTheThe    SwedishSwedishSwedishSwedish    CentralCentralCentralCentral    BoardBoardBoardBoard    ofofofof    NationalNationalNationalNational    AntiquitiesAntiquitiesAntiquitiesAntiquities    has,has,has,has,    withwithwithwith    specialspecialspecialspecial    financialfinancialfinancialfinancial    
supportsupportsupportsupport    fromfromfromfrom    thethethethe    MinistryMinistryMinistryMinistry    ofofofof    Culture,Culture,Culture,Culture,    translatedtranslatedtranslatedtranslated    aaaa    numbernumbernumbernumber    ofofofof    informativeinformativeinformativeinformative    textstextstextstexts    
andandandand    articlesarticlesarticlesarticles    onononon    thethethethe    subjectsubjectsubjectsubject    ofofofof    buildingbuildingbuildingbuilding    preservationpreservationpreservationpreservation    intointointointo    Estonian,Estonian,Estonian,Estonian,    Latvian,Latvian,Latvian,Latvian,    LitLitLitLit----    
huanian,huanian,huanian,huanian,    andandandand    Polish.Polish.Polish.Polish.    ThisThisThisThis    materialmaterialmaterialmaterial    willwillwillwill    bebebebe    mademademademade    availableavailableavailableavailable    bothbothbothboth    inininin    printedprintedprintedprinted    formformformform    
andandandand    onononon    thethethethe    Internet.Internet.Internet.Internet.    
WeWeWeWe    hopehopehopehope    thatthatthatthat    thesethesethesethese    publications,publications,publications,publications,    togethertogethertogethertogether    withwithwithwith    otherotherotherother    projectsprojectsprojectsprojects    thatthatthatthat    conveyconveyconveyconvey    inforinforinforinfor----    
mationmationmationmation    andandandand    knowledge,knowledge,knowledge,knowledge,    willwillwillwill    helphelphelphelp    totototo    increaseincreaseincreaseincrease    andandandand    intensifyintensifyintensifyintensify    thethethethe    discussiondiscussiondiscussiondiscussion    onononon    thethethethe    
problemsproblemsproblemsproblems    involvedinvolvedinvolvedinvolved    inininin    andandandand    thethethethe    conditionconditionconditionconditionssss    forforforfor    buildingbuildingbuildingbuilding    preservationpreservationpreservationpreservation    inininin    thethethethe    BalticBalticBalticBaltic    
region.region.region.region.    

Stockholm,Stockholm,Stockholm,Stockholm,    JuneJuneJuneJune    1997199719971997    

ErikErikErikErik    WegraeusWegraeusWegraeusWegraeus    
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Central Central Central Central Board of National AntiquitiesBoard of National AntiquitiesBoard of National AntiquitiesBoard of National Antiquities    
SwedenSwedenSwedenSweden    



 

 

 

Turinys 
 
 

Bendri patarimaiBendri patarimaiBendri patarimaiBendri patarimai.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7777    
Perdažant naudotini tos pačPerdažant naudotini tos pačPerdažant naudotini tos pačPerdažant naudotini tos pačios rūšies dažai. Būtina ištirti, kaip atliktas paskutinisios rūšies dažai. Būtina ištirti, kaip atliktas paskutinisios rūšies dažai. Būtina ištirti, kaip atliktas paskutinisios rūšies dažai. Būtina ištirti, kaip atliktas paskutinis    
dažymas, taip pat, kur ir kiek pažeistas dažų sluoksnis. Pirmiausia nuplaunamos irdažymas, taip pat, kur ir kiek pažeistas dažų sluoksnis. Pirmiausia nuplaunamos irdažymas, taip pat, kur ir kiek pažeistas dažų sluoksnis. Pirmiausia nuplaunamos irdažymas, taip pat, kur ir kiek pažeistas dažų sluoksnis. Pirmiausia nuplaunamos ir    
padažomos apsilaupiusios vietos. Atsikišusios statinių dalys perdažomos dažniau.padažomos apsilaupiusios vietos. Atsikišusios statinių dalys perdažomos dažniau.padažomos apsilaupiusios vietos. Atsikišusios statinių dalys perdažomos dažniau.padažomos apsilaupiusios vietos. Atsikišusios statinių dalys perdažomos dažniau.    
Vykdytinų darbų sąrašas sudaromasVykdytinų darbų sąrašas sudaromasVykdytinų darbų sąrašas sudaromasVykdytinų darbų sąrašas sudaromas labai kruopščiai. Būtina dažyti tik tinkamu merų labai kruopščiai. Būtina dažyti tik tinkamu merų labai kruopščiai. Būtina dažyti tik tinkamu merų labai kruopščiai. Būtina dažyti tik tinkamu merų    
laiku ir oru. Tam tikros vietos paliekamos nedažytos. Restauruojant kultūrailaiku ir oru. Tam tikros vietos paliekamos nedažytos. Restauruojant kultūrailaiku ir oru. Tam tikros vietos paliekamos nedažytos. Restauruojant kultūrailaiku ir oru. Tam tikros vietos paliekamos nedažytos. Restauruojant kultūrai    
reikšmingus statinius, patartina susisiekti su apylinkės muziejumi. Darbą geriausiareikšmingus statinius, patartina susisiekti su apylinkės muziejumi. Darbą geriausiareikšmingus statinius, patartina susisiekti su apylinkės muziejumi. Darbą geriausiareikšmingus statinius, patartina susisiekti su apylinkės muziejumi. Darbą geriausia    
patikėti patyrusiems dažytojams.patikėti patyrusiems dažytojams.patikėti patyrusiems dažytojams.patikėti patyrusiems dažytojams.    

Aliejiniai dAliejiniai dAliejiniai dAliejiniai dažai išoreiažai išoreiažai išoreiažai išorei ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9999    
Sudėtis. Savybės. Bazinis receptas. Spalvoti aliejiniai dažai. Paruošimas. Dažymas.Sudėtis. Savybės. Bazinis receptas. Spalvoti aliejiniai dažai. Paruošimas. Dažymas.Sudėtis. Savybės. Bazinis receptas. Spalvoti aliejiniai dažai. Paruošimas. Dažymas.Sudėtis. Savybės. Bazinis receptas. Spalvoti aliejiniai dažai. Paruošimas. Dažymas.    
Dažant pirmą kartą. Fasadų perdažymas. Langų rėmų perdažymas. Kitas iš sėmenųDažant pirmą kartą. Fasadų perdažymas. Langų rėmų perdažymas. Kitas iš sėmenųDažant pirmą kartą. Fasadų perdažymas. Langų rėmų perdažymas. Kitas iš sėmenųDažant pirmą kartą. Fasadų perdažymas. Langų rėmų perdažymas. Kitas iš sėmenų    
aliejaus.aliejaus.aliejaus.aliejaus.    

Aliejiniai dažai vidiniam dažymuiAliejiniai dažai vidiniam dažymuiAliejiniai dažai vidiniam dažymuiAliejiniai dažai vidiniam dažymui ................................................................................................................................................................................................ 12121212    
Sudėtis. Savybės. Bazinis receptaSudėtis. Savybės. Bazinis receptaSudėtis. Savybės. Bazinis receptaSudėtis. Savybės. Bazinis receptas baltiems dažams. Spalvoti aliejiniai dažai.s baltiems dažams. Spalvoti aliejiniai dažai.s baltiems dažams. Spalvoti aliejiniai dažai.s baltiems dažams. Spalvoti aliejiniai dažai.    
Paruošimas. Dažymas. Dažant pirmą kartą. Perdažant. Papildomi patarimai.Paruošimas. Dažymas. Dažant pirmą kartą. Perdažant. Papildomi patarimai.Paruošimas. Dažymas. Dažant pirmą kartą. Perdažant. Papildomi patarimai.Paruošimas. Dažymas. Dažant pirmą kartą. Perdažant. Papildomi patarimai.    
Paaiškinimai.Paaiškinimai.Paaiškinimai.Paaiškinimai.    

Dispersiniai dažaiDispersiniai dažaiDispersiniai dažaiDispersiniai dažai .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15151515    
Sudėtis. Savybės. Pramoniniai dispersiniai dažai. Dažymas. Paruošimas. Receptas.Sudėtis. Savybės. Pramoniniai dispersiniai dažai. Dažymas. Paruošimas. Receptas.Sudėtis. Savybės. Pramoniniai dispersiniai dažai. Dažymas. Paruošimas. Receptas.Sudėtis. Savybės. Pramoniniai dispersiniai dažai. Dažymas. Paruošimas. Receptas.    
Dažant pirmą kartą. Dažant pirmą kartą. Dažant pirmą kartą. Dažant pirmą kartą. Perdažant. Pastaba.Perdažant. Pastaba.Perdažant. Pastaba.Perdažant. Pastaba.    

Kalkiniai dažaiKalkiniai dažaiKalkiniai dažaiKalkiniai dažai........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17171717    
Sudėtis. Savybės. Paruošimas. Pigmentavimas. Dažymas. Dažant pirmą kartą.Sudėtis. Savybės. Paruošimas. Pigmentavimas. Dažymas. Dažant pirmą kartą.Sudėtis. Savybės. Paruošimas. Pigmentavimas. Dažymas. Dažant pirmą kartą.Sudėtis. Savybės. Paruošimas. Pigmentavimas. Dažymas. Dažant pirmą kartą.    

Perdažant. Pastaba.Perdažant. Pastaba.Perdažant. Pastaba.Perdažant. Pastaba.    

 

Klijiniai dažaiKlijiniai dažaiKlijiniai dažaiKlijiniai dažai ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................19191919    
Sudėtis. Savybės. Bazinis receptas. Paruošimas. Pigmentavimas. Dažymas. DažantSudėtis. Savybės. Bazinis receptas. Paruošimas. Pigmentavimas. Dažymas. DažantSudėtis. Savybės. Bazinis receptas. Paruošimas. Pigmentavimas. Dažymas. DažantSudėtis. Savybės. Bazinis receptas. Paruošimas. Pigmentavimas. Dažymas. Dažant    
pirmą kartą. Patentirapirmą kartą. Patentirapirmą kartą. Patentirapirmą kartą. Patentiravimas gruntiniais dažais. Muilinimas. Pastaba.vimas gruntiniais dažais. Muilinimas. Pastaba.vimas gruntiniais dažais. Muilinimas. Pastaba.vimas gruntiniais dažais. Muilinimas. Pastaba.    

Tempera iš kiaušinių ir sėmenų aliejausTempera iš kiaušinių ir sėmenų aliejausTempera iš kiaušinių ir sėmenų aliejausTempera iš kiaušinių ir sėmenų aliejaus ................................................................................................................................................................22222222    
Sudėtis. Savybės. Bazinis receptas. Dažymas. Dažant pirmą kartą. Perdažant.Sudėtis. Savybės. Bazinis receptas. Dažymas. Dažant pirmą kartą. Perdažant.Sudėtis. Savybės. Bazinis receptas. Dažymas. Dažant pirmą kartą. Perdažant.Sudėtis. Savybės. Bazinis receptas. Dažymas. Dažant pirmą kartą. Perdažant.    
Papildomi patarimai. Medžio derva. Savybės. Dervos paruošimas. Pigmentavimas.Papildomi patarimai. Medžio derva. Savybės. Dervos paruošimas. Pigmentavimas.Papildomi patarimai. Medžio derva. Savybės. Dervos paruošimas. Pigmentavimas.Papildomi patarimai. Medžio derva. Savybės. Dervos paruošimas. Pigmentavimas.    
Dažymas. DerDažymas. DerDažymas. DerDažymas. Dervuojant naujai. Perdervuojant. Metalo smalavimas.vuojant naujai. Perdervuojant. Metalo smalavimas.vuojant naujai. Perdervuojant. Metalo smalavimas.vuojant naujai. Perdervuojant. Metalo smalavimas.    

PigmentasPigmentasPigmentasPigmentas ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................26262626    
(vairios pigmento rūšys. Grūdelių dydžio reikšmė. Senieji dažai. Spalvoti pigmentai.(vairios pigmento rūšys. Grūdelių dydžio reikšmė. Senieji dažai. Spalvoti pigmentai.(vairios pigmento rūšys. Grūdelių dydžio reikšmė. Senieji dažai. Spalvoti pigmentai.(vairios pigmento rūšys. Grūdelių dydžio reikšmė. Senieji dažai. Spalvoti pigmentai.    
Balti pigmentai. Juodas pigmentas. Atspalvio pritaikymas. Balto ir juodo pigmentųBalti pigmentai. Juodas pigmentas. Atspalvio pritaikymas. Balto ir juodo pigmentųBalti pigmentai. Juodas pigmentas. Atspalvio pritaikymas. Balto ir juodo pigmentųBalti pigmentai. Juodas pigmentas. Atspalvio pritaikymas. Balto ir juodo pigmentų    
maišymas.maišymas.maišymas.maišymas.    



 

 

6666    

  

Bendri patarimai 

KiekvienasKiekvienasKiekvienasKiekvienas    naujainaujainaujainaujai    pastatytas,pastatytas,pastatytas,pastatytas,    įrenginėjamasįrenginėjamasįrenginėjamasįrenginėjamas    arararar    
remontuojamasremontuojamasremontuojamasremontuojamas    pastataspastataspastataspastatas    buvobuvobuvobuvo    dažomasdažomasdažomasdažomas    tamtamtamtam    lailailailai----    
kuikuikuikui    būdingomisbūdingomisbūdingomisbūdingomis    spalvomis,spalvomis,spalvomis,spalvomis,    medžiagomismedžiagomismedžiagomismedžiagomis    iriririr    būbūbūbū----    
dais.dais.dais.dais.    TodėlTodėlTodėlTodėl    perdažantperdažantperdažantperdažant    negananegananegananegana    vienvienvienvien    pasirinktipasirinktipasirinktipasirinkti    tratratratra----    
dicinįdicinįdicinįdicinį    spalvinįspalvinįspalvinįspalvinį    tipą,tipą,tipą,tipą,    reikia,reikia,reikia,reikia,    kadkadkadkad    iriririr    dažai,dažai,dažai,dažai,    iriririr    dažymodažymodažymodažymo    
technikatechnikatechnikatechnika    atitiktuatitiktuatitiktuatitiktu    būtentbūtentbūtentbūtent    totototo    pastatopastatopastatopastato    laikmečiuilaikmečiuilaikmečiuilaikmečiui    
būdingusbūdingusbūdingusbūdingus    dažusdažusdažusdažus    iriririr    techniką.techniką.techniką.techniką.    18181818----ameameameame    iriririr    19191919----ameameameame    a.a.a.a.    
dažymasdažymasdažymasdažymas    aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    dažais,dažais,dažais,dažais,    temperatemperatemperatempera    iriririr    klijiniaisklijiniaisklijiniaisklijiniais    
dažaisdažaisdažaisdažais    skyrėsiskyrėsiskyrėsiskyrėsi    nuonuonuonuo    20202020----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    metodų.metodų.metodų.metodų.    
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rairairairai    apsvarstyti,apsvarstyti,apsvarstyti,apsvarstyti,    kokįkokįkokįkokį    rezultatąrezultatąrezultatąrezultatą    norimanorimanorimanorima    pasiekti,pasiekti,pasiekti,pasiekti,    iriririr    
pagalpagalpagalpagal    taitaitaitai    pasirinktipasirinktipasirinktipasirinkti    tinkamastinkamastinkamastinkamas    medžiagasmedžiagasmedžiagasmedžiagas    iriririr    techniką.techniką.techniką.techniką.    
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TolesnėTolesnėTolesnėTolesnė    perdažytoperdažytoperdažytoperdažyto    namonamonamonamo    priežiūrapriežiūrapriežiūrapriežiūra    labailabailabailabai    apsunapsunapsunapsun----    
kinamakinamakinamakinama    iriririr    tada,tada,tada,tada,    jeijeijeijei    perdažantperdažantperdažantperdažant    nenenene    nuonuonuonuo    visovisovisoviso    pavirpavirpavirpavir----    
šiausšiausšiausšiaus    pašalinamaspašalinamaspašalinamaspašalinamas    senasissenasissenasissenasis    dažųdažųdažųdažų    sluoksnis.sluoksnis.sluoksnis.sluoksnis.    TokiosTokiosTokiosTokios    
pasekmėspasekmėspasekmėspasekmės    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    išryškėišryškėišryškėišryškėjajajaja    tiktiktiktik    pasibaiguspasibaiguspasibaiguspasibaigus    gagagaga----    
rantiniamrantiniamrantiniamrantiniam    laikotarpiui,laikotarpiui,laikotarpiui,laikotarpiui,    t.t.t.t.    y.y.y.y.    popopopo    1111----2222    metų.metų.metų.metų.    UžUžUžUž    totototo----    
kiuskiuskiuskius    nesėkmingusnesėkmingusnesėkmingusnesėkmingus    perdažymoperdažymoperdažymoperdažymo    padariniuspadariniuspadariniuspadarinius    tenkatenkatenkatenka    
atsakytiatsakytiatsakytiatsakyti    nekilnojamojonekilnojamojonekilnojamojonekilnojamojo    turtoturtoturtoturto    savininkui.savininkui.savininkui.savininkui.    DažyDažyDažyDažy----    
momomomo    tradicijostradicijostradicijostradicijos    nepaisymasnepaisymasnepaisymasnepaisymas    galigaligaligali    sąlygotisąlygotisąlygotisąlygoti    iriririr    kituskituskituskitus    
statiniostatiniostatiniostatinio    išvaizdosišvaizdosišvaizdosišvaizdos    pasikeitimus.pasikeitimus.pasikeitimus.pasikeitimus.    JeiJeiJeiJei    ankstesnankstesnankstesnankstesniejiiejiiejiieji    
dažaidažaidažaidažai    iriririr    jųjųjųjų    dažymodažymodažymodažymo    technikatechnikatechnikatechnika    tiko,tiko,tiko,tiko,    geriaugeriaugeriaugeriau    iriririr    toliautoliautoliautoliau    
jaisjaisjaisjais    naudotis.naudotis.naudotis.naudotis.    

AtnaujinantAtnaujinantAtnaujinantAtnaujinant    kultūriškaikultūriškaikultūriškaikultūriškai    iriririr    istoriškaiistoriškaiistoriškaiistoriškai    vertingusvertingusvertingusvertingus    
statinius,statinius,statinius,statinius,    ypačypačypačypač    svarbusvarbusvarbusvarbu    laikytislaikytislaikytislaikytis    ankstesniųankstesniųankstesniųankstesnių    dažydažydažydažy----    
momomomo    metodųmetodųmetodųmetodų    iriririr    tinkamaitinkamaitinkamaitinkamai    pasirinktipasirinktipasirinktipasirinkti    medžiagas.medžiagas.medžiagas.medžiagas.    
SenesniejiSenesniejiSenesniejiSenesnieji    statiniaistatiniaistatiniaistatiniai    ----    architektūrosarchitektūrosarchitektūrosarchitektūros    paminklaipaminklaipaminklaipaminklai    ----    
yrayrayrayra    praeitiespraeitiespraeitiespraeities    kultūrųkultūrųkultūrųkultūrų    liudytojai.liudytojai.liudytojai.liudytojai.    TodėlTodėlTodėlTodėl    jųjųjųjų    dažydažydažydažy----    
masmasmasmas    yrayrayrayra    labailabailabailabai    atsakingasatsakingasatsakingasatsakingas    procesas.procesas.procesas.procesas.    

Taigi,Taigi,Taigi,Taigi,    senesniuosiussenesniuosiussenesniuosiussenesniuosius    dažųdažųdažųdažų    maišymomaišymomaišymomaišymo    iriririr    dažydažydažydažy----    
momomomo    jaisjaisjaisjais    būdusbūdusbūdusbūdus    privaluprivaluprivaluprivalu    išsaugoti.išsaugoti.išsaugoti.išsaugoti.    

PaprastaiPaprastaiPaprastaiPaprastai    jiejiejiejie    yrayrayrayra    tipiškitipiškitipiškitipiški    taitaitaitai    epochai,epochai,epochai,epochai,    kurioskurioskurioskurios    
metumetumetumetu    pastataspastataspastataspastatas    iškiloiškiloiškiloiškilo    iriririr    buvobuvobuvobuvo    naudotas.naudotas.naudotas.naudotas.    SenesniųSenesniųSenesniųSenesnių----    
jųjųjųjų    dažųdažųdažųdažų    mėginiusmėginiusmėginiusmėginius    galimagalimagalimagalima    paimti,paimti,paimti,paimti,    drėkinantdrėkinantdrėkinantdrėkinant    senuosenuosenuosenuo----    
siussiussiussius    dažųdažųdažųdažų    sluoksnius.sluoksnius.sluoksnius.sluoksnius.    
 

BūtinaBūtinaBūtinaBūtina    ištirti,ištirti,ištirti,ištirti,    kaipkaipkaipkaip    atliktasatliktasatliktasatliktas    paskutinispaskutinispaskutinispaskutinis    dažymas,dažymas,dažymas,dažymas,    
taiptaiptaiptaip    pat,pat,pat,pat,    kurkurkurkur    iriririr    kiekkiekkiekkiek    ppppažeistasažeistasažeistasažeistas    dažųdažųdažųdažų    sluoksnissluoksnissluoksnissluoksnis    

NorintNorintNorintNorint    pasirinktipasirinktipasirinktipasirinkti    tinkamustinkamustinkamustinkamus    atnaujinimoatnaujinimoatnaujinimoatnaujinimo    metometometometo----    
dus,dus,dus,dus,    privaluprivaluprivaluprivalu    būtibūtibūtibūti    susipažinussusipažinussusipažinussusipažinus    ssssuuuu    esamoesamoesamoesamo    dažųdažųdažųdažų    

sluoksniosluoksniosluoksniosluoksnio    būkle.būkle.būkle.būkle.    JeiJeiJeiJei    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    buvobuvobuvobuvo    
perdažytasperdažytasperdažytasperdažytas    keletąkeletąkeletąkeletą    kartų,kartų,kartų,kartų,    netnetnetnet    patyrusiampatyrusiampatyrusiampatyrusiam    speciaspeciaspeciaspecia----    
listuilistuilistuilistui    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    sunkusunkusunkusunku    tiksliaitiksliaitiksliaitiksliai    nustatyti,nustatyti,nustatyti,nustatyti,    kokiekokiekokiekokie    dažųdažųdažųdažų    
tipaitipaitipaitipai    naudoti.naudoti.naudoti.naudoti.    DažųDažųDažųDažų    rūšiųrūšiųrūšiųrūšių    pastaraisiaispastaraisiaispastaraisiaispastaraisiais    dešimtdešimtdešimtdešimt----    
mečiaismečiaismečiaismečiais    labailabailabailabai    pagausėjo,pagausėjo,pagausėjo,pagausėjo,    kaip,kaip,kaip,kaip,    beje,beje,beje,beje,    iriririr    jųjųjųjų    variantų.variantų.variantų.variantų.    
KolKolKolKol    dažųdažųdažųdažų    rūšiųrūšiųrūšiųrūšių    skaičiusskaičiusskaičiusskaičius    buvobuvobuvobuvo    ribotas,ribotas,ribotas,ribotas,    tokstokstokstoks    uždauždauždaužda----    
vinysvinysvinysvinys    buvobuvobuvobuvo    žymiaižymiaižymiaižymiai    lengvesnis.lengvesnis.lengvesnis.lengvesnis.    

NustatantNustatantNustatantNustatant    dažytodažytodažytodažyto    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    būklę,būklę,būklę,būklę,    svarbusvarbusvarbusvarbu    išišišiš----    
siaiškinti,siaiškinti,siaiškinti,siaiškinti,    kiekkiekkiekkiek    jisjisjisjis    pažeistaspažeistaspažeistaspažeistas    iriririr    dėldėldėldėl    kokiųkokiųkokiųkokių    priežasčiųpriežasčiųpriežasčiųpriežasčių    
atsiradoatsiradoatsiradoatsirado    pažeidimai.pažeidimai.pažeidimai.pažeidimai.    BūtinaBūtinaBūtinaBūtina    atskirtiatskirtiatskirtiatskirti    senėjimosenėjimosenėjimosenėjimo    iriririr    
išorinioišorinioišorinioišorinio    poveikiopoveikiopoveikiopoveikio    sukeltussukeltussukeltussukeltus    pažeidimuspažeidimuspažeidimuspažeidimus    nuonuonuonuo    tų,tų,tų,tų,    kukukuku----    
rierierierie    atsiradoatsiradoatsiradoatsirado    netinkamainetinkamainetinkamainetinkamai    pasirinkuspasirinkuspasirinkuspasirinkus    dažusdažusdažusdažus    arararar    nenenene----    
vykusiaivykusiaivykusiaivykusiai    paruošusparuošusparuošusparuošus    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    perdažymui.perdažymui.perdažymui.perdažymui.    PastaPastaPastaPasta----    
riejiriejiriejirieji    trūkumaitrūkumaitrūkumaitrūkumai    riešalintiniriešalintiniriešalintiniriešalintini    paprasčiausiaipaprasčiausiaipaprasčiausiaipaprasčiausiai    užtepantužtepantužtepantužtepant    
naująnaująnaująnaują    dažųdažųdažųdažų    sluoksnį.sluoksnį.sluoksnį.sluoksnį.    
 

PirmiausiaPirmiausiaPirmiausiaPirmiausia    nuplaunamosnuplaunamosnuplaunamosnuplaunamos    iriririr    padažomospadažomospadažomospadažomos    
apsilaupiusiosapsilaupiusiosapsilaupiusiosapsilaupiusios    vietvietvietvietosososos ________________________________________________________________________________________________________     

AtnaujinantAtnaujinantAtnaujinantAtnaujinant    statiniostatiniostatiniostatinio    vidų,vidų,vidų,vidų,    nevisadanevisadanevisadanevisada    būtinabūtinabūtinabūtina    jįjįjįjį    visąvisąvisąvisą    
perdažyti.perdažyti.perdažyti.perdažyti.    JeiJeiJeiJei    dažytasdažytasdažytasdažytas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    visurvisurvisurvisur    geraigeraigeraigerai    išsiišsiišsiišsi----    
laikęs,laikęs,laikęs,laikęs,    išskyrusišskyrusišskyrusišskyrus    paskiraspaskiraspaskiraspaskiras    vietas,vietas,vietas,vietas,    kurkurkurkur    dažųdažųdažųdažų    sluokssluokssluokssluoks----    
nisnisnisnis    pažeistaspažeistaspažeistaspažeistas    iriririr    suterštas,suterštas,suterštas,suterštas,    pakankapakankapakankapakanka    "kaip"kaip"kaip"kaip    reikiantreikiantreikiantreikiant    
nuplauti",nuplauti",nuplauti",nuplauti",    t.y.t.y.t.y.t.y.    atsargiaiatsargiaiatsargiaiatsargiai    pašalintipašalintipašalintipašalinti    visusvisusvisusvisus    nešvanešvanešvanešva----    
rumusrumusrumusrumus    iriririr    padažytipadažytipadažytipadažyti    pažeistaspažeistaspažeistaspažeistas    vietasvietasvietasvietas    taistaistaistais    pačiaispačiaispačiaispačiais    
dažais.dažais.dažais.dažais.    SisSisSisSis    metodasmetodasmetodasmetodas    šiandienšiandienšiandienšiandien    jaujaujaujau    pamirštas,pamirštas,pamirštas,pamirštas,    norsnorsnorsnors    
daugeliudaugeliudaugeliudaugeliu    atvejųatvejųatvejųatvejų    jisjisjisjis    pigesnispigesnispigesnispigesnis    iriririr    jojojojo    pagalbapagalbapagalbapagalba    lenglenglengleng----    
viauviauviauviau    pasiekiamipasiekiamipasiekiamipasiekiami    gerigerigerigeri    rezultatai,rezultatai,rezultatai,rezultatai,    negunegunegunegu    perdažantperdažantperdažantperdažant    
viską.viską.viską.viską.    TaipTaipTaipTaip    išvengiamaišvengiamaišvengiamaišvengiama    iriririr    būtinybėsbūtinybėsbūtinybėsbūtinybės    imtiimtiimtiimti    dažųdažųdažųdažų    
mėginius.mėginius.mėginius.mėginius.    NetgiNetgiNetgiNetgi    nesudėtingasnesudėtingasnesudėtingasnesudėtingas    ankstesniųankstesniųankstesniųankstesnių    laikųlaikųlaikųlaikų    
nudažymasnudažymasnudažymasnudažymas    dažnaidažnaidažnaidažnai    yrayrayrayra    šiandienšiandienšiandienšiandien    retairetairetairetai    bepasiekiabepasiekiabepasiekiabepasiekia----    
mosmosmosmos    kokybės.kokybės.kokybės.kokybės.    

AtnaujinantAtnaujinantAtnaujinantAtnaujinant    išorę,išorę,išorę,išorę,    tokstokstokstoks    pataisomasispataisomasispataisomasispataisomasis    dažymasdažymasdažymasdažymas    
irgiirgiirgiirgi    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    tinkamas.tinkamas.tinkamas.tinkamas.    TačiauTačiauTačiauTačiau    tokiutokiutokiutokiu    atvejuatvejuatvejuatveju    derėtųderėtųderėtųderėtų    
atkreiptiatkreiptiatkreiptiatkreipti    dėmesįdėmesįdėmesįdėmesį    įįįį    tai,tai,tai,tai,    kadkadkadkad    tamtamtamtam    tikrostikrostikrostikros    statiniųstatiniųstatiniųstatinių    dalysdalysdalysdalys    
nusidėvinusidėvinusidėvinusidėvi    greigreigreigreičiau,čiau,čiau,čiau,    negunegunegunegu    kitos.kitos.kitos.kitos.    PietiniusPietiniusPietiniusPietinius    fasadusfasadusfasadusfasadus    
tenkatenkatenkatenka    dažytidažytidažytidažyti    dažniaudažniaudažniaudažniau    neineineinei    šiaurinius,šiaurinius,šiaurinius,šiaurinius,    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    ----    
langųlangųlangųlangų    rėmusrėmusrėmusrėmus    iriririr    langines,langines,langines,langines,    palangespalangespalangespalanges    dažniau,dažniau,dažniau,dažniau,    negunegunegunegu    
ištisiniusištisiniusištisiniusištisinius    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    iriririr    t.t.t.t.t.t.t.t.    
 

AtsikišusiosAtsikišusiosAtsikišusiosAtsikišusios    statiniųstatiniųstatiniųstatinių    dalysdalysdalysdalys    perdažoperdažoperdažoperdažomosmosmosmos    dažniaudažniaudažniaudažniau    

Langų,Langų,Langų,Langų,    palangių,palangių,palangių,palangių,    laiptų,laiptų,laiptų,laiptų,    turėklų,turėklų,turėklų,turėklų,    išorėsišorėsišorėsišorės    papuošpapuošpapuošpapuošiiii----    
mų,mų,mų,mų,    skardiniųskardiniųskardiniųskardinių    stogųstogųstogųstogų    iriririr    lietvamzdžiųlietvamzdžiųlietvamzdžiųlietvamzdžių    dažųdažųdažųdažų    sluokssluokssluokssluoks----    
nisnisnisnis    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    nuolatnuolatnuolatnuolat    atnaujinamas.atnaujinamas.atnaujinamas.atnaujinamas.    ŠiosŠiosŠiosŠios    pastatųpastatųpastatųpastatų    
dalysdalysdalysdalys    labiausiailabiausiailabiausiailabiausiai    prieinamosprieinamosprieinamosprieinamos    vėjuivėjuivėjuivėjui    iriririr    krituliams,krituliams,krituliams,krituliams,    
jųjųjųjų    dažymasdažymasdažymasdažymas    turituriturituri    iriririr    apsauginęapsauginęapsauginęapsauginę    funkciją.funkciją.funkciją.funkciją.    JeiguJeiguJeiguJeigu    deldeldeldel----    
siamasiamasiamasiama    perdažytiperdažytiperdažytiperdažyti    šiasšiasšiasšias    pastatųpastatųpastatųpastatų    dalis,dalis,dalis,dalis,    rizikuojama,rizikuojama,rizikuojama,rizikuojama,    
kadkadkadkad    pažpažpažpažeidimaieidimaieidimaieidimai    busbusbusbus    gilūs,gilūs,gilūs,gilūs,    taigi,taigi,taigi,taigi,    iriririr    jųjųjųjų    atitaisymasatitaisymasatitaisymasatitaisymas    
busbusbusbus    brangesnisbrangesnisbrangesnisbrangesnis    iriririr    sudėtingesnis.sudėtingesnis.sudėtingesnis.sudėtingesnis.    

KaipKaipKaipKaip    norsnorsnorsnors    tiksliautiksliautiksliautiksliau    nurodyti,nurodyti,nurodyti,nurodyti,    kaskaskaskas    kiekkiekkiekkiek    laikolaikolaikolaiko    reireireirei----    
kiakiakiakia    padažytipadažytipadažytipadažyti    minėtąsiasminėtąsiasminėtąsiasminėtąsias    pastatųpastatųpastatųpastatų    dalis,dalis,dalis,dalis,    yrayrayrayra    reikiareikiareikiareikia    
sunku,sunku,sunku,sunku,    nes,nes,nes,nes,    priklausomaipriklausomaipriklausomaipriklausomai    nuonuonuonuo    to,to,to,to,    kiekkiekkiekkiek    pastataspastataspastataspastatas    prieiprieiprieipriei----    
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namasnamasnamasnamas    gamtiniųgamtiniųgamtiniųgamtinių    jėgųjėgųjėgųjėgų    poveikiuipoveikiuipoveikiuipoveikiui    iriririr    kuriojekuriojekuriojekurioje    šaliesšaliesšaliesšalies    
vietojevietojevietojevietoje    jisjisjisjis    stovi,stovi,stovi,stovi,    šiešiešiešie    periodaiperiodaiperiodaiperiodai    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    įvairūs.įvairūs.įvairūs.įvairūs.    
 

VykdytinųVykdytinųVykdytinųVykdytinų    darbųdarbųdarbųdarbų    sąrašassąrašassąrašassąrašas    sudaromassudaromassudaromassudaromas    labailabailabailabai    
kruopščiaikruopščiaikruopščiaikruopščiai    

PriešPriešPriešPrieš    pradedantpradedantpradedantpradedant    perdažyti,perdažyti,perdažyti,perdažyti,    būtinabūtinabūtinabūtina    sudarytisudarytisudarytisudaryti    dardardardar----    
bųbųbųbų    aprašą,aprašą,aprašą,aprašą,    atspindintį,atspindintį,atspindintį,atspindintį,    kąkąkąką    reikėsreikėsreikėsreikės    atlikti.atlikti.atlikti.atlikti.    

PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    tradiciniųtradiciniųtradiciniųtradicinių    rūšiųrūšiųrūšiųrūšių    dažais,dažais,dažais,dažais,    
darbaidarbaidarbaidarbai    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    aprašomiaprašomiaprašomiaprašomi    labailabailabailabai    nuosekliai.nuosekliai.nuosekliai.nuosekliai.    TačiauTačiauTačiauTačiau    
galimagalimagalimagalima    naudotisnaudotisnaudotisnaudotis    iriririr    AMAAMAAMAAMA    planu.planu.planu.planu.    

BūtinaBūtinaBūtinaBūtina    tiksliaitiksliaitiksliaitiksliai    įvardintiįvardintiįvardintiįvardinti    dažųdažųdažųdažų    sudedamąsiassudedamąsiassudedamąsiassudedamąsias    
dalisdalisdalisdalis    iriririr    pigmentą,pigmentą,pigmentą,pigmentą,    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    dažymodažymodažymodažymo    metodą.metodą.metodą.metodą.    JeiJeiJeiJei    
nėranėranėranėra    aiškiųaiškiųaiškiųaiškių    nuorodų,nuorodų,nuorodų,nuorodų,    stipriaistipriaistipriaistipriai    savosavosavosavo    savybėmissavybėmissavybėmissavybėmis    bebebebe----    
siskiriantyssiskiriantyssiskiriantyssiskiriantys    dažymodažymodažymodažymo    darbųdarbųdarbųdarbų    atlikimoatlikimoatlikimoatlikimo    būdaibūdaibūdaibūdai    galigaligaligali    
būtibūtibūtibūti    sutapatinti.sutapatinti.sutapatinti.sutapatinti.    ReikalingaReikalingaReikalingaReikalinga    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    darytidarytidarytidaryti    atžyatžyatžyatžy----    
masmasmasmas    apieapieapieapie    dažųdažųdažųdažų    parinkimąparinkimąparinkimąparinkimą    iriririr    kontroliniuskontroliniuskontroliniuskontrolinius    padažypadažypadažypadažy----    
mus.mus.mus.mus.    

DažymoDažymoDažymoDažymo    darbųdarbųdarbųdarbų    aprašasaprašasaprašasaprašas    sudaromassudaromassudaromassudaromas    tiktiktiktik    tada,tada,tada,tada,    
kaikaikaikai    vietojevietojevietojevietoje    susipažintasusipažintasusipažintasusipažinta    susususu    visaisvisaisvisaisvisais    faktoriais.faktoriais.faktoriais.faktoriais.    SudaSudaSudaSuda----    
rantysisrantysisrantysisrantysis    apraapraapraaprašąšąšąšą    turituriturituri    patspatspatspats    sugebėtisugebėtisugebėtisugebėti    darytidarytidarytidaryti    jojojojo    kontkontkontkont----    
roliniusroliniusroliniusrolinius    padažymus.padažymus.padažymus.padažymus.    
 

BūtinaBūtinaBūtinaBūtina    dažytidažytidažytidažyti    tiktiktiktik    tinkamutinkamutinkamutinkamu    metųmetųmetųmetų    laikulaikulaikulaiku    iriririr    oruoruoruoru    

VidurioVidurioVidurioVidurio    ŠvedijojeŠvedijojeŠvedijojeŠvedijoje    namonamonamonamo    išoręišoręišoręišorę    tinkamiausiatinkamiausiatinkamiausiatinkamiausia    dažytidažytidažytidažyti    
balandžiobalandžiobalandžiobalandžio    ----    rugsėjorugsėjorugsėjorugsėjo    mėnesiais,mėnesiais,mėnesiais,mėnesiais,    esantesantesantesant    palankiomspalankiomspalankiomspalankioms    
orooroorooro    sąlygoms.sąlygoms.sąlygoms.sąlygoms.    LikusiuoseLikusiuoseLikusiuoseLikusiuose    šaliesšaliesšaliesšalies    regionuoseregionuoseregionuoseregionuose    šisšisšisšis    
periodasperiodasperiodasperiodas    kiekkiekkiekkiek    ilgesnisilgesnisilgesnisilgesnis    (pietuose)(pietuose)(pietuose)(pietuose)    arararar    trumpesnistrumpesnistrumpesnistrumpesnis    
(šiaurėje).(šiaurėje).(šiaurėje).(šiaurėje).    VidųVidųVidųVidų    galimagalimagalimagalima    dažytidažytidažytidažyti    ištisusištisusištisusištisus    metusmetusmetusmetus    susususu    tatatata    
sąlyga,sąlyga,sąlyga,sąlyga,    jeijeijeijei    namasnamasnamasnamas    apšildomas.apšildomas.apšildomas.apšildomas.    MedįMedįMedįMedį    dažantdažantdažantdažant    aliejialiejialiejialieji----    
niaisniaisniaisniais    dažaisdažaisdažaisdažais    iriririr    tempera,tempera,tempera,tempera,    reikiareikiareikiareikia    prisiminti,prisiminti,prisiminti,prisiminti,    kadkadkadkad    
drėgmėsdrėgmėsdrėgmėsdrėgmės    kiekiskiekiskiekiskiekis    medyjemedyjemedyjemedyje    mažėja.mažėja.mažėja.mažėja.    Tai,Tai,Tai,Tai,    jogjogjogjog    dažymuidažymuidažymuidažymui    
reikalingosreikalingosreikalingosreikalingos    palankiospalankiospalankiospalankios    klimatinėsklimatinėsklimatinėsklimatinės    sąlygos,sąlygos,sąlygos,sąlygos,    nulenulenulenule----    
miamiamiamia    būtinybębūtinybębūtinybębūtinybę    kruopščiaikruopščiaikruopščiaikruopščiai    suplanuotisuplanuotisuplanuotisuplanuoti    darbus.darbus.darbus.darbus.    DarDarDarDar----    
baibaibaibai    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    suderintisuderintisuderintisuderinti    iriririr    susususu    kitomiskitomiskitomiskitomis    šaliašaliašaliašalia    
vykstančiomisvykstančiomisvykstančiomisvykstančiomis    statybomis,statybomis,statybomis,statybomis,    kadkadkadkad    dažymuidažymuidažymuidažymui    nepanepanepanepa----    
kenktųkenktųkenktųkenktų    dulkės,dulkės,dulkės,dulkės,    transportavimastransportavimastransportavimastransportavimas    iriririr    pan.pan.pan.pan.    
 

TamTamTamTam    tikrostikrostikrostikros    vietosvietosvietosvietos    paliekamospaliekamospaliekamospaliekamos    nedažytosnedažytosnedažytosnedažytos____________________________________________    

Perdažant,Perdažant,Perdažant,Perdažant,    keletaskeletaskeletaskeletas    lopinėliųlopinėliųlopinėliųlopinėlių    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    paliekamipaliekamipaliekamipaliekami    
susususu    senuojusenuojusenuojusenuoju    dažųdažųdažųdažų    sluoksniu,sluoksniu,sluoksniu,sluoksniu,    kadkadkadkad    būtųbūtųbūtųbūtų    palengvinpalengvinpalengvinpalengvin----    
tastastastas    perdažymoperdažymoperdažymoperdažymo    metodometodometodometodo    pasirinkimaspasirinkimaspasirinkimaspasirinkimas    kitąkitąkitąkitą    kartą.kartą.kartą.kartą.    

TokieTokieTokieTokie    bandyminiaibandyminiaibandyminiaibandyminiai    paviršiai,paviršiai,paviršiai,paviršiai,    nedidelėsnedidelėsnedidelėsnedidelės    apimtiesapimtiesapimtiesapimties    
iriririr    esantysesantysesantysesantys    kurkurkurkur    norsnorsnorsnors    akinakinakinakin    nekrentančiosenekrentančiosenekrentančiosenekrentančiose    vietose,vietose,vietose,vietose,    
praktiškaipraktiškaipraktiškaipraktiškai    yrayrayrayra    patikimiausipatikimiausipatikimiausipatikimiausi    dokumentai.dokumentai.dokumentai.dokumentai.    ReikėtųReikėtųReikėtųReikėtų    
taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    užfiksuotiužfiksuotiužfiksuotiužfiksuoti    iriririr    duomenisduomenisduomenisduomenis    apieapieapieapie    tai,tai,tai,tai,    kokioskokioskokioskokios    
medžiagosmedžiagosmedžiagosmedžiagos    naudotosnaudotosnaudotosnaudotos    dažymui.dažymui.dažymui.dažymui.    RestauruojantRestauruojantRestauruojantRestauruojant    
kultūroskultūroskultūroskultūros    iriririr    architektūrosarchitektūrosarchitektūrosarchitektūros    paminklus,paminklus,paminklus,paminklus,    spalvųspalvųspalvųspalvų    dededede----    
riniųriniųriniųrinių    aprašai,aprašai,aprašai,aprašai,    metodaimetodaimetodaimetodai    iriririr    medžiagosmedžiagosmedžiagosmedžiagos    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    papapapa----    
minėtiminėtiminėtiminėti    ataskaitojeataskaitojeataskaitojeataskaitoje    apieapieapieapie    restauravrestauravrestauravrestauravimą.imą.imą.imą.    
 

RestauruojantRestauruojantRestauruojantRestauruojant    kultūraikultūraikultūraikultūrai    reikšmingusreikšmingusreikšmingusreikšmingus    statinius,statinius,statinius,statinius,    
patartinapatartinapatartinapatartina    susisiektisusisiektisusisiektisusisiekti    susususu    apylinkėsapylinkėsapylinkėsapylinkės    muziejumimuziejumimuziejumimuziejumi    

Dažų,Dažų,Dažų,Dažų,    pigmentopigmentopigmentopigmento    iriririr    rišikliorišikliorišikliorišiklio    pasirinkimaspasirinkimaspasirinkimaspasirinkimas    turituriturituri    didididi----    
delędelędelędelę    svarbąsvarbąsvarbąsvarbą    kultūrinekultūrinekultūrinekultūrine    istorineistorineistorineistorine    prasme.prasme.prasme.prasme.    JeiJeiJeiJei    pastapastapastapasta----    
tastastastas    ypačypačypačypač    reikšmingas,reikšmingas,reikšmingas,reikšmingas,    reikėtųreikėtųreikėtųreikėtų    apieapieapieapie    perdažymąperdažymąperdažymąperdažymą    
pasitartipasitartipasitartipasitarti    susususu    apylinkėsapylinkėsapylinkėsapylinkės    muziejumi.muziejumi.muziejumi.muziejumi.    ReikiaReikiaReikiaReikia    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    
nepamirštinepamirštinepamirštinepamiršti    nustatytinustatytinustatytinustatyti    iriririr    tai,tai,tai,tai,    arararar    vidausvidausvidausvidaus    dažomiejidažomiejidažomiejidažomieji    
paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    nėranėranėranėra    vertingivertingivertingivertingi    iriririr    arararar    nereikėtųnereikėtųnereikėtųnereikėtų    įįįį    taitaitaitai    ypaypaypaypa----    
tingaitingaitingaitingai    atsižvelgtiatsižvelgtiatsižvelgtiatsižvelgti    iriririr    atliktiatliktiatliktiatlikti    specialųspecialųspecialųspecialų    tyrimą.tyrimą.tyrimą.tyrimą.    ApyApyApyApy----    
linkėslinkėslinkėslinkės    muziejusmuziejusmuziejusmuziejus    arararar    archyvasarchyvasarchyvasarchyvas    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    galigaligaligali    nunununu----    
kreiptikreiptikreiptikreipti    paspaspaspas    išmanančišmanančišmanančišmanančiusiusiusius    apylinkėsapylinkėsapylinkėsapylinkės    dažytojusdažytojusdažytojusdažytojus    iriririr    
konservuotojus,konservuotojus,konservuotojus,konservuotojus,    arararar    suteiktisuteiktisuteiktisuteikti    kitokiąkitokiąkitokiąkitokią    reikalingąreikalingąreikalingąreikalingą    inininin----    
formaciją.formaciją.formaciją.formaciją.    
 

DarbąDarbąDarbąDarbą    geriausiageriausiageriausiageriausia    patikėtipatikėtipatikėtipatikėti    patyrusiemspatyrusiemspatyrusiemspatyrusiems    
dažytojamsdažytojamsdažytojamsdažytojams ________________________________________________________________________________________________________________________________________    

SudarantSudarantSudarantSudarant    darbodarbodarbodarbo    sutartį,sutartį,sutartį,sutartį,    naudinganaudinganaudinganaudinga    paprašytipaprašytipaprašytipaprašyti    rererere----    
komendacijųkomendacijųkomendacijųkomendacijų    išišišiš    ankstesniųankstesniųankstesniųankstesnių    užsakovų.užsakovų.užsakovų.užsakovų.    NedaugelisNedaugelisNedaugelisNedaugelis    
dažytojųdažytojųdažytojųdažytojų    paskutiniuosiuspaskutiniuosiuspaskutiniuosiuspaskutiniuosius    2222----3333    dešimtmečiusdešimtmečiusdešimtmečiusdešimtmečius    nuonuonuonuo----    
latlatlatlat    dirbadirbadirbadirba    pagalpagalpagalpagal    tradiciniustradiciniustradiciniustradicinius    dažymodažymodažymodažymo    metodus.metodus.metodus.metodus.    ApApApAp----    
mokantmokantmokantmokant    jaunusjaunusjaunusjaunus    dažytojus,dažytojus,dažytojus,dažytojus,    tradiciniamstradiciniamstradiciniamstradiciniams    metometometometo----    
damsdamsdamsdams    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    skiriamaskiriamaskiriamaskiriama    perperperper    mažaimažaimažaimažai    dėmesio.dėmesio.dėmesio.dėmesio.    TodėlTodėlTodėlTodėl    
šiandienšiandienšiandienšiandien    esameesameesameesame    priverstipriverstipriverstipriversti    keltikeltikeltikelti    ypatingusypatingusypatingusypatingus    reikalareikalareikalareikala----    
vimusvimusvimusvimus    iriririr    tiems,tiems,tiems,tiems,    kuriekuriekuriekurie    apžiūapžiūapžiūapžiūrinėsrinėsrinėsrinės    esamąjįesamąjįesamąjįesamąjį    dažųdažųdažųdažų    
sluoksnį,sluoksnį,sluoksnį,sluoksnį,    iriririr    tiems,tiems,tiems,tiems,    kuriekuriekuriekurie    sudarinėssudarinėssudarinėssudarinės    darbųdarbųdarbųdarbų    aprašą,aprašą,aprašą,aprašą,    
iriririr    tiems,tiems,tiems,tiems,    kuriekuriekuriekurie    atliksatliksatliksatliks    pačiuspačiuspačiuspačius    dažymodažymodažymodažymo    darbus.darbus.darbus.darbus.    

SvarbuSvarbuSvarbuSvarbu    turėtiturėtiturėtiturėti    galvojegalvojegalvojegalvoje    tai,tai,tai,tai,    kadkadkadkad    jokiejokiejokiejokie    aprašyaprašyaprašyaprašy----
maimaimaimai    neatstosneatstosneatstosneatstos    praktiniųpraktiniųpraktiniųpraktinių    žinių.žinių.žinių.žinių.    Taigi,Taigi,Taigi,Taigi,    senosiossenosiossenosiossenosios    tratratratra----
dicijosdicijosdicijosdicijos    puoselėtinos,puoselėtinos,puoselėtinos,puoselėtinos,    padedantpadedantpadedantpadedant    patyrusiemspatyrusiemspatyrusiemspatyrusiems    daždaždaždažyyyy----
momomomo    meistrams.meistrams.meistrams.meistrams.    

DažomasDažomasDažomasDažomas    medismedismedismedis    privaloprivaloprivaloprivalo    būtibūtibūtibūti    sausas.sausas.sausas.sausas.    DažantDažantDažantDažant    drėgdrėgdrėgdrėg----
mėsmėsmėsmės    kiekiskiekiskiekiskiekis    medyjemedyjemedyjemedyje    neturineturineturineturi    viršytiviršytiviršytiviršyti    15%.15%.15%.15%.    
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Aliejiniai dažai išorei 

AliejiniaiAliejiniaiAliejiniaiAliejiniai    dažaidažaidažaidažai    išorėsišorėsišorėsišorės    dažymuidažymuidažymuidažymui    pradėtipradėtipradėtipradėti    naudotinaudotinaudotinaudoti    
18181818----ameameameame    a.a.a.a.    ŠieŠieŠieŠie    dažaidažaidažaidažai    atsiradoatsiradoatsiradoatsirado    tada,tada,tada,tada,    kaikaikaikai    rastiniusrastiniusrastiniusrastinius    
namusnamusnamusnamus    imtaimtaimtaimta    apkalinėtiapkalinėtiapkalinėtiapkalinėti    medžiomedžiomedžiomedžio    paneliais.paneliais.paneliais.paneliais.    19191919----ameameameame    
a.a.a.a.    dažaidažaidažaidažai    labailabailabailabai    paplitopaplitopaplitopaplito    iriririr    ikiikiikiiki    patpatpatpat    20202020----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    viduriovidurioviduriovidurio    
vyravovyravovyravovyravo    šaliašaliašaliašalia    raudonosraudonosraudonosraudonos    spalvosspalvosspalvosspalvos    dažų.dažų.dažų.dažų.    KaipKaipKaipKaip    iriririr    
vidausvidausvidausvidaus    dažymodažymodažymodažymo    metodai,metodai,metodai,metodai,    perperperper    laikąlaikąlaikąlaiką    nuonuonuonuo    savosavosavosavo    atsiatsiatsiatsi----    
radimoradimoradimoradimo    dažymasdažymasdažymasdažymas    aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    pasikeitė.pasikeitė.pasikeitė.pasikeitė.    

AliejiniaisAliejiniaisAliejiniaisAliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    buvobuvobuvobuvo    dengiamidengiamidengiamidengiami    totototo----    
kiekiekiekie    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    kaipkaipkaipkaip    medis,medis,medis,medis,    skarda,skarda,skarda,skarda,    ketus,ketus,ketus,ketus,    gipsasgipsasgipsasgipsas    iriririr    
kt.kt.kt.kt.    ŠiandienŠiandienŠiandienŠiandien    aliejiniaialiejiniaialiejiniaialiejiniai    dažaidažaidažaidažai    daugiausiadaugiausiadaugiausiadaugiausia    naudojanaudojanaudojanaudoja----    
mimimimi    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    šiaisšiaisšiaisšiais    dažaisdažaisdažaisdažais    padengtųpadengtųpadengtųpadengtų    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    perperperper----    
dažymui.dažymui.dažymui.dažymui.    TačiauTačiauTačiauTačiau    dažųdažųdažųdažų    paklausapaklausapaklausapaklausa    išorėsišorėsišorėsišorės    mediniųmediniųmediniųmedinių    
iriririr    skardiniųskardiniųskardiniųskardinių    pavpavpavpaviršiųiršiųiršiųiršių    dažymuidažymuidažymuidažymui    išaugoišaugoišaugoišaugo    iriririr    yrayrayrayra    visvisvisvis    
dažniaudažniaudažniaudažniau    sutinkama.sutinkama.sutinkama.sutinkama.    

AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    aliejiniaialiejiniaialiejiniaialiejiniai    dažaidažaidažaidažai    darbodarbodarbodarbo    vietojevietojevietojevietoje    būdabūdabūdabūda----    
vovovovo    sumaišomisumaišomisumaišomisumaišomi    patiespatiespatiespaties    dažytojo.dažytojo.dažytojo.dažytojo.    NuoNuoNuoNuo    1930193019301930----ųjųųjųųjųųjų    
ŠvedijojeŠvedijojeŠvedijojeŠvedijoje    pagamintipagamintipagamintipagaminti    pirmiejipirmiejipirmiejipirmieji    fabrikiniaifabrikiniaifabrikiniaifabrikiniai    aliejiniaialiejiniaialiejiniaialiejiniai    
dažai,dažai,dažai,dažai,    betbetbetbet    ikiikiikiiki    1950195019501950----ųjųųjųųjųųjų    dardardardar    pasitaikydavopasitaikydavopasitaikydavopasitaikydavo    namųnamųnamųnamų    
gamybosgamybosgamybosgamybos    dažų.dažų.dažų.dažų.    ToliauToliauToliauToliau    pateikiamipateikiamipateikiamipateikiami    nurodymai,nurodymai,nurodymai,nurodymai,    
kaipkaipkaipkaip    namųnamųnamųnamų    sąlygomissąlygomissąlygomissąlygomis    paruoštiparuoštiparuoštiparuošti    aliejiniusaliejiniusaliejiniusaliejinius    dažus.dažus.dažus.dažus.    
ApieApieApieApie    fabrikofabrikofabrikofabriko    gaminamusgaminamusgaminamusgaminamus    dažusdažusdažusdažus    žr.žr.žr.žr.    tiekėjųtiekėjųtiekėjųtiekėjų    sąrašąsąrašąsąrašąsąrašą    
specialiamespecialiamespecialiamespecialiame    priede.priede.priede.priede.    
 

SudėtisSudėtisSudėtisSudėtis    

AliejiniaiAliejiniaiAliejiniaiAliejiniai    dažaidažaidažaidažai    išoreiišoreiišoreiišorei    ruošiamiruošiamiruošiamiruošiami    išišišiš    virintovirintovirintovirinto    linųlinųlinųlinų    
sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejaus,aliejaus,aliejaus,aliejaus,    pigmentopigmentopigmentopigmento    iriririr    tirpiklio,tirpiklio,tirpiklio,tirpiklio,    terpentiterpentiterpentiterpenti----    
nononono    iriririr    trupučiotrupučiotrupučiotrupučio    sikatyvo.sikatyvo.sikatyvo.sikatyvo.    

SėmenųSėmenųSėmenųSėmenų    aliejusaliejusaliejusaliejus    yrayrayrayra    rišiklis,rišiklis,rišiklis,rišiklis,    jisjisjisjis    suteikiasuteikiasuteikiasuteikia    dažamsdažamsdažamsdažams    
blizgesį.blizgesį.blizgesį.blizgesį.    PigmentasPigmentasPigmentasPigmentas    suteikiasuteikiasuteikiasuteikia    spalvą,spalvą,spalvą,spalvą,    takumątakumątakumątakumą    iriririr    
vientisumą.vientisumą.vientisumą.vientisumą.    TirpiklisTirpiklisTirpiklisTirpiklis    naudojamasnaudojamasnaudojamasnaudojamas    dažamsdažamsdažamsdažams    atskiesatskiesatskiesatskies----    
ti.ti.ti.ti.    AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    dažusdažusdažusdažus    skiesdavoskiesdavoskiesdavoskiesdavo    terpentinu,terpentinu,terpentinu,terpentinu,    tačiautačiautačiautačiau    
dėldėldėldėl    padidėjusiopadidėjusiopadidėjusiopadidėjusio    alergijosalergijosalergijosalergijos    rizikosrizikosrizikosrizikos    faktorifaktorifaktorifaktoriaus,aus,aus,aus,    jojojojo    
atsisakyta.atsisakyta.atsisakyta.atsisakyta.    

NedidelisNedidelisNedidelisNedidelis    kiekiskiekiskiekiskiekis    cinkocinkocinkocinko    baltalųbaltalųbaltalųbaltalų    turituriturituri    įeitiįeitiįeitiįeiti    įįįį    dažudažudažudažu    
sudėtį,sudėtį,sudėtį,sudėtį,    nesnesnesnes    cinkascinkascinkascinkas    apsaugoapsaugoapsaugoapsaugo    nuonuonuonuo    pelėsiųpelėsiųpelėsiųpelėsių    iriririr    stabdostabdostabdostabdo    
dažųdažųdažųdažų    senėjimą.senėjimą.senėjimą.senėjimą.    Tačiau,Tačiau,Tačiau,Tačiau,    jeijeijeijei    cinkocinkocinkocinko    baltalųbaltalųbaltalųbaltalų    įdedamaįdedamaįdedamaįdedama    
perperperper    daug,daug,daug,daug,    dažaidažaidažaidažai    greitgreitgreitgreit    lupasi.lupasi.lupasi.lupasi.    
 

SavybėsSavybėsSavybėsSavybės    

AliejiniaiAliejiniaiAliejiniaiAliejiniai    dažaidažaidažaidažai    labailabailabailabai    geraigeraigeraigerai    laikosi.laikosi.laikosi.laikosi.    JieJieJieJie    geraigeraigeraigerai    įįįįsigesigesigesige----    
riariariaria    iriririr    gulagulagulagula    antantantant    visųvisųvisųvisų    paviršių.paviršių.paviršių.paviršių.    

DrėgmėsDrėgmėsDrėgmėsDrėgmės    kiekiskiekiskiekiskiekis    dažuosedažuosedažuosedažuose    nedidelis,nedidelis,nedidelis,nedidelis,    taitaitaitai    reiškia,reiškia,reiškia,reiškia,    
kadkadkadkad    juosejuosejuosejuose    mažamažamažamaža    lakiųlakiųlakiųlakių    dalelių,dalelių,dalelių,dalelių,    kurioskurioskurioskurios    visaivisaivisaivisai    dingdingdingding----    
stastastasta    dažamsdažamsdažamsdažams    išdžiūvus.išdžiūvus.išdžiūvus.išdžiūvus.    

DažaiDažaiDažaiDažai    džiūstadžiūstadžiūstadžiūsta    dėldėldėldėl    oksidacijosoksidacijosoksidacijosoksidacijos    susususu    orooroorooro    deguonideguonideguonideguoni----    
mi.mi.mi.mi.    VeikiamiVeikiamiVeikiamiVeikiami    kritulių,kritulių,kritulių,kritulių,    aliejiniaialiejiniaialiejiniaialiejiniai    dažaidažaidažaidažai    pamažupamažupamažupamažu    
trupatrupatrupatrupa    iriririr    dūla.dūla.dūla.dūla.    TaiTaiTaiTai    sudarosudarosudarosudaro    palankiaspalankiaspalankiaspalankias    sąlygassąlygassąlygassąlygas    kikikiki----    
tiemstiemstiemstiems    perdažymams.perdažymams.perdažymams.perdažymams.    

AliejiniaisAliejiniaisAliejiniaisAliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    dažytidažytidažytidažyti    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    yrayrayrayra    palygintipalygintipalygintipalyginti    
nesunkiainesunkiainesunkiainesunkiai    prižiūrimi,prižiūrimi,prižiūrimi,prižiūrimi,    prireikus,prireikus,prireikus,prireikus,    lengvalengvalengvalengva    dažusdažusdažusdažus    
pašalinti.pašalinti.pašalinti.pašalinti.    
 

BazinisBazinisBazinisBazinis    receptasreceptasreceptasreceptas ____________________________________________________________________________________________________________________     

GanaGanaGanaGana    sunkusunkusunkusunku    pateiktipateiktipateiktipateikti    tikslųtikslųtikslųtikslų    senųjųsenųjųsenųjųsenųjų    aliejiniųaliejiniųaliejiniųaliejinių    dažųdažųdažųdažų    
receptą.receptą.receptą.receptą.    DažytojaiDažytojaiDažytojaiDažytojai    ruošdavoruošdavoruošdavoruošdavo    dažusdažusdažusdažus    pagalpagalpagalpagal    savosavosavosavo    
patirtį,patirtį,patirtį,patirtį,    pritaikydamipritaikydamipritaikydamipritaikydami    aliejausaliejausaliejausaliejaus    iriririr    terpentinoterpentinoterpentinoterpentino    propropropro----    
porcijasporcijasporcijasporcijas    prieprieprieprie    pigmentopigmentopigmentopigmento    iriririr    dažomojodažomojodažomojodažomojo    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    
savybių.savybių.savybių.savybių.    SkirtingiSkirtingiSkirtingiSkirtingi    pigmentaipigmentaipigmentaipigmentai    reikalaujareikalaujareikalaujareikalauja    skirtingoskirtingoskirtingoskirtingo    
aliejausaliejausaliejausaliejaus    kiekiokiekiokiekiokiekio    (žr.(žr.(žr.(žr.    gaminimą).gaminimą).gaminimą).gaminimą).    

RecepteRecepteRecepteRecepte    aprašomasaprašomasaprašomasaprašomas    20202020----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    tipotipotipotipo    aliejiniųaliejiniųaliejiniųaliejinių    
dažųdažųdažųdažų    paruošimas.paruošimas.paruošimas.paruošimas.    BaltiemsBaltiemsBaltiemsBaltiems    dažamsdažamsdažamsdažams    ikiikiikiiki    19191919----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    
vid.vid.vid.vid.    naudotinaudotinaudotinaudoti    švinošvinošvinošvino    iriririr    cinkocinkocinkocinko    baltalai.baltalai.baltalai.baltalai.    ŠvinoŠvinoŠvinoŠvino    baltabaltabaltabalta----    
lailailailai    yrayrayrayra    nuodingi,nuodingi,nuodingi,nuodingi,    todėltodėltodėltodėl    šiandienšiandienšiandienšiandien    jiejiejiejie    keičiamikeičiamikeičiamikeičiami    titititi----    
tanotanotanotano    dioksidodioksidodioksidodioksido    iriririr    cinkocinkocinkocinko    baltalųbaltalųbaltalųbaltalų    mišiniu.mišiniu.mišiniu.mišiniu.    ŠvinuŠvinuŠvinuŠvinu    
balintibalintibalintibalinti    dažaidažaidažaidažai    turėdavoturėdavoturėdavoturėdavo    pilkąpilkąpilkąpilką    atspalvį.atspalvį.atspalvį.atspalvį.    JeiJeiJeiJei    pageipageipageipagei----    
daujama,daujama,daujama,daujama,    galimagalimagalimagalima    totototo    pasiekti,pasiekti,pasiekti,pasiekti,    įmaišiusįmaišiusįmaišiusįmaišius    žaliosžaliosžaliosžalios    
umbros.umbros.umbros.umbros.    

BaltiBaltiBaltiBalti    aliejiniaialiejiniaialiejiniaialiejiniai    dažai,dažai,dažai,dažai,    maždaugmaždaugmaždaugmaždaug    5555    1111    

3,23,23,23,2    kgkgkgkg    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejausaliejausaliejausaliejaus    
6,56,56,56,5    kgkgkgkg    titanotitanotitanotitano    dioksidodioksidodioksidodioksido    
2,02,02,02,0    kgkgkgkg    cinkocinkocinkocinko    baltalųbaltalųbaltalųbaltalų    
sikatyvassikatyvassikatyvassikatyvas    

ŠiandienŠiandienŠiandienŠiandien    galimagalimagalimagalima    dalįdalįdalįdalį    titanotitanotitanotitano    dioksidodioksidodioksidodioksido    pakeistipakeistipakeistipakeisti    
atitinkamuatitinkamuatitinkamuatitinkamu    kiekiukiekiukiekiukiekiu    laukolaukolaukolauko    špatošpatošpatošpato    arararar    bariobariobariobario    sulfato.sulfato.sulfato.sulfato.    
LaukoLaukoLaukoLauko    špatasšpatasšpatasšpatas    iriririr    bariobariobariobario    sulfatassulfatassulfatassulfatas    ----    vientisumąvientisumąvientisumąvientisumą    
suteikiančiossuteikiančiossuteikiančiossuteikiančios    medžiagos,medžiagos,medžiagos,medžiagos,    naudojamos,naudojamos,naudojamos,naudojamos,    norintnorintnorintnorint    
sumažintisumažintisumažintisumažinti    dažųdažųdažųdažų    trupėjimątrupėjimątrupėjimątrupėjimą    sluoksniuisluoksniuisluoksniuisluoksniui    senstantsenstantsenstantsenstant    iriririr    
apribotiapribotiapribotiapriboti    brangiojobrangiojobrangiojobrangiojo    pigmentopigmentopigmentopigmento    išeigą.išeigą.išeigą.išeigą.    
 

SpalvotiSpalvotiSpalvotiSpalvoti    aliejiniaialiejiniaialiejiniaialiejiniai    dažaidažaidažaidažai    

NorintNorintNorintNorint    pasigamintipasigamintipasigamintipasigaminti    spalvotųspalvotųspalvotųspalvotų    aliejiniųaliejiniųaliejiniųaliejinių    dažų,dažų,dažų,dažų,    
pagrindupagrindupagrindupagrindu    imamasimamasimamasimamas    norimosnorimosnorimosnorimos    spalvosspalvosspalvosspalvos    pigmentas.pigmentas.pigmentas.pigmentas.    
Vėliau,Vėliau,Vėliau,Vėliau,    pagalpagalpagalpagal    pageidavimą,pageidavimą,pageidavimą,pageidavimą,    dažusdažusdažusdažus    galimagalimagalimagalima    pašviepašviepašviepašvie----    
sintisintisintisinti    baltalais.baltalais.baltalais.baltalais.    

ŠviesiųŠviesiųŠviesiųŠviesių    spalvųspalvųspalvųspalvų    dažamsdažamsdažamsdažams    pagrindupagrindupagrindupagrindu    imamiimamiimamiimami    baltabaltabaltabalta----    
lai,lai,lai,lai,    paskuipaskuipaskuipaskui    praskiedžiamapraskiedžiamapraskiedžiamapraskiedžiama    spalvotuspalvotuspalvotuspalvotu    pigmentu.pigmentu.pigmentu.pigmentu.    

ReikiaReikiaReikiaReikia    įsidėmėti,įsidėmėti,įsidėmėti,įsidėmėti,    kadkadkadkad    skirtingųskirtingųskirtingųskirtingų    spalvųspalvųspalvųspalvų    pigpigpigpig----    
mentuimentuimentuimentui    reikalingasreikalingasreikalingasreikalingas    skirtingasskirtingasskirtingasskirtingas    aliejausaliejausaliejausaliejaus    kiekis,kiekis,kiekis,kiekis,    todėltodėltodėltodėl    
neįmanomaneįmanomaneįmanomaneįmanoma    pateiktipateiktipateiktipateikti    bendrobendrobendrobendro    recepto.recepto.recepto.recepto.    

VisVisVisVis    dėlto,dėlto,dėlto,dėlto,    nepaisantnepaisantnepaisantnepaisant    pigmentopigmentopigmentopigmento    spalvos,spalvos,spalvos,spalvos,    cinkocinkocinkocinko    
baltalųbaltalųbaltalųbaltalų    kiekiskiekiskiekiskiekis    dažuosedažuosedažuosedažuose    turėtųturėtųturėtųturėtų    sudarytisudarytisudarytisudaryti    apieapieapieapie    15151515----    
20202020    %%%%    visovisovisoviso    kiekio.kiekio.kiekio.kiekio.    
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užteptiužteptiužteptiužtepti    visovisovisoviso    paviršiaus.paviršiaus.paviršiaus.paviršiaus.    JeiJeiJeiJei    dažųdažųdažųdažų    užtepamaužtepamaužtepamaužtepama    perperperper    
daug,daug,daug,daug,    jiejiejiejie    blogaiblogaiblogaiblogai    džiūstadžiūstadžiūstadžiūsta    iriririr    raukšlėjasi.raukšlėjasi.raukšlėjasi.raukšlėjasi.    

AliejiniaiAliejiniaiAliejiniaiAliejiniai    dažaidažaidažaidažai    džiūstadžiūstadžiūstadžiūsta    lėčiau,lėčiau,lėčiau,lėčiau,    neineineinei    pagalpagalpagalpagal    momomomo----    
derniasderniasderniasdernias    technologijastechnologijastechnologijastechnologijas    gaminamigaminamigaminamigaminami    dažai.dažai.dažai.dažai.    TarpinisTarpinisTarpinisTarpinis    
dažymasdažymasdažymasdažymas    atliekamasatliekamasatliekamasatliekamas    maždaugmaždaugmaždaugmaždaug    popopopo    1111----3333    parų,parų,parų,parų,    jeijeijeijei    
orasorasorasoras    šiltasšiltasšiltasšiltas    iriririr    sausas.sausas.sausas.sausas.    MaišantMaišantMaišantMaišant    dažusdažusdažusdažus    susususu    įvairiųįvairiųįvairiųįvairių    
spalvųspalvųspalvųspalvų    pigmentu,pigmentu,pigmentu,pigmentu,    džiūvimodžiūvimodžiūvimodžiūvimo    laikaslaikaslaikaslaikas    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    skirskirskirskir----    
tingas.tingas.tingas.tingas.    IntervalaiIntervalaiIntervalaiIntervalai    tarptarptarptarp    dažymųdažymųdažymųdažymų    neturėtųneturėtųneturėtųneturėtų    būtibūtibūtibūti    perperperper    
ilgiilgiilgiilgi----    

FasadiniamsFasadiniamsFasadiniamsFasadiniams    paviršiamspaviršiamspaviršiamspaviršiams    dažytidažytidažytidažyti    geriausiaigeriausiaigeriausiaigeriausiai    tintintintin----    
kakakaka    apvalūsapvalūsapvalūsapvalūs    arararar    ovalūsovalūsovalūsovalūs    teptukai,teptukai,teptukai,teptukai,    maždaugmaždaugmaždaugmaždaug    7777    cmcmcmcm    
skersmens.skersmens.skersmens.skersmens.    BeBeBeBe    to,to,to,to,    reikiareikiareikiareikia    turėtiturėtiturėtiturėti    iriririr    plonųplonųplonųplonų    ilgakočiųilgakočiųilgakočiųilgakočių    
teptukųteptukųteptukųteptukų    sunkiaisunkiaisunkiaisunkiai    prieinamomsprieinamomsprieinamomsprieinamoms    vietomsvietomsvietomsvietoms    nudažyti.nudažyti.nudažyti.nudažyti.    

JeiJeiJeiJei    perdažantperdažantperdažantperdažant    arararar    naujainaujainaujainaujai    dažantdažantdažantdažant    medinįmedinįmedinįmedinį    pavirpavirpavirpavir----    
šių,šių,šių,šių,    dažaidažaidažaidažai    pasitaikopasitaikopasitaikopasitaiko    perperperper    tiršti,tiršti,tiršti,tiršti,    galigaligaligali    atsitiktiatsitiktiatsitiktiatsitikti    taip,taip,taip,taip,    
kadkadkadkad    ypačypačypačypač    antantantant    pietiniųpietiniųpietiniųpietinių    fasadųfasadųfasadųfasadų    susidaryssusidaryssusidaryssusidarys    orooroorooro    pūslės,pūslės,pūslės,pūslės,    
nepaisantnepaisantnepaisantnepaisant    to,to,to,to,    kokiakokiakokiakokiaisisisis    dažaisdažaisdažaisdažais    dažoma.dažoma.dažoma.dažoma.    
 

DažantDažantDažantDažant    pirmąpirmąpirmąpirmą    kartąkartąkartąkartą____________________________________________________________________________________________________________     

PaprastaiPaprastaiPaprastaiPaprastai    daromadaromadaromadaroma    taip:taip:taip:taip:    gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,    užkituojaužkituojaužkituojaužkituoja----    
mimimimi    plyšiaiplyšiaiplyšiaiplyšiai    iriririr    įdubos,įdubos,įdubos,įdubos,    uždedamasuždedamasuždedamasuždedamas    tarpinistarpinistarpinistarpinis    dažųdažųdažųdažų    
sluoksnis,sluoksnis,sluoksnis,sluoksnis,    popopopo    totototo    ----    apdailinis.apdailinis.apdailinis.apdailinis.    
 

FasadųFasadųFasadųFasadų    perdažymasperdažymasperdažymasperdažymas    

TeisingaiTeisingaiTeisingaiTeisingai    paruoštiparuoštiparuoštiparuošti    iriririr    užteptiužteptiužteptiužtepti    aliejiniaialiejiniaialiejiniaialiejiniai    dažaidažaidažaidažai    lailailailai----    
kosikosikosikosi    ilgai,ilgai,ilgai,ilgai,    apieapieapieapie    15151515----20202020    metų.metų.metų.metų.    ŠisŠisŠisŠis    laikas,laikas,laikas,laikas,    suprantasuprantasuprantasupranta----    
ma,ma,ma,ma,    įvairuojaįvairuojaįvairuojaįvairuoja    priklausomaipriklausomaipriklausomaipriklausomai    nuonuonuonuo    to,to,to,to,    kaipkaipkaipkaip    geraigeraigeraigerai    
fasadasfasadasfasadasfasadas    apsaugotasapsaugotasapsaugotasapsaugotas    nuonuonuonuo    vėjovėjovėjovėjo    iriririr    kritulių,kritulių,kritulių,kritulių,    iriririr    kuriokuriokuriokurio----    
jejejeje    šaliesšaliesšaliesšalies    dalyjedalyjedalyjedalyje    statinysstatinysstatinysstatinys    yra.yra.yra.yra.    SvarbuSvarbuSvarbuSvarbu    tiktiktiktik    nepavėluotinepavėluotinepavėluotinepavėluoti    
perdažyti,perdažyti,perdažyti,perdažyti,    kadkadkadkad    darbasdarbasdarbasdarbas    nebūtųnebūtųnebūtųnebūtų    bebebebe    reikaloreikaloreikaloreikalo    apapapap----    
sunkintas.sunkintas.sunkintas.sunkintas.    

DažniauDažniauDažniauDažniau    reikėtųreikėtųreikėtųreikėtų    perdaperdaperdaperdažytižytižytižyti    atsikišusiasatsikišusiasatsikišusiasatsikišusias    pastapastapastapasta----    
totototo    dalis,dalis,dalis,dalis,    kaipkaipkaipkaip    antai,antai,antai,antai,    langųlangųlangųlangų    rėmus,rėmus,rėmus,rėmus,    langines,langines,langines,langines,    taiptaiptaiptaip    
patpatpatpat    pietiniuspietiniuspietiniuspietinius    fasadusfasadusfasadusfasadus    arararar    jųjųjųjų    dalis.dalis.dalis.dalis.    PlovimasPlovimasPlovimasPlovimas    iriririr    papapapa----    
žeistųžeistųžeistųžeistų    vietųvietųvietųvietų    padažymaspadažymaspadažymaspadažymas    yrayrayrayra    geriausiosgeriausiosgeriausiosgeriausios    priežiūrospriežiūrospriežiūrospriežiūros    
priemonėspriemonėspriemonėspriemonės    aliejiniasaliejiniasaliejiniasaliejinias    dažaisdažaisdažaisdažais    dažytųdažytųdažytųdažytų    paviršių.paviršių.paviršių.paviršių.    

PaprastaiPaprastaiPaprastaiPaprastai    daromadaromadaromadaroma    taip:taip:taip:taip:    nuplaunamanuplaunamanuplaunamanuplaunama    priešpriešpriešprieš    perperperper----    
dažant,dažant,dažant,dažant,    gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,    kituojama,kituojama,kituojama,kituojama,    padažoma,padažoma,padažoma,padažoma,    
jeijeijeijei    reikiareikiareikiareikia    ----    uždedamasuždedamasuždedamasuždedamas    tarpinistarpinistarpinistarpinis    sluoksnis,sluoksnis,sluoksnis,sluoksnis,    popopopo    
totototo    ----    apdailinis.apdailinis.apdailinis.apdailinis.    

LabaiLabaiLabaiLabai    svarbusvarbusvarbusvarbu    viskąviskąviskąviską    geraigeraigeraigerai    paruošti.paruošti.paruošti.paruošti.    PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant    
pirmiausiapirmiausiapirmiausiapirmiausia    reikiareikiareikiareikia    geraigeraigeraigerai    nuplautinuplautinuplautinuplauti    arararar    nuvalytinuvalytinuvalytinuvalyti    papapapa----    
viršiųviršiųviršiųviršių    iriririr    sukaltisukaltisukaltisukalti    išlindusiasišlindusiasišlindusiasišlindusias    vinis.vinis.vinis.vinis.    

AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    perdažomasperdažomasperdažomasperdažomas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    nebūdavonebūdavonebūdavonebūdavo    
plaunamas,plaunamas,plaunamas,plaunamas,    tačiau,tačiau,tačiau,tačiau,    atsižvelgiantatsižvelgiantatsižvelgiantatsižvelgiant    įįįį    šiandienosšiandienosšiandienosšiandienos    orooroorooro    
užterštumą,užterštumą,užterštumą,užterštumą,    taitaitaitai    tiesiogtiesiogtiesiogtiesiog    būtina.būtina.būtina.būtina.    FasadusFasadusFasadusFasadus    galimagalimagalimagalima    
plautiplautiplautiplauti    sodasodasodasoda    iriririr    vandeniu,vandeniu,vandeniu,vandeniu,    lengviausialengviausialengviausialengviausia    susususu    aukštoaukštoaukštoaukšto    
slėgioslėgioslėgioslėgio    purkštuvu.purkštuvu.purkštuvu.purkštuvu.    Svarbu,Svarbu,Svarbu,Svarbu,    kadkadkadkad    asmuo,asmuo,asmuo,asmuo,    dirbantisdirbantisdirbantisdirbantis    
susususu    purkštuvupurkštuvupurkštuvupurkštuvu    mokėtųmokėtųmokėtųmokėtų    geraigeraigeraigerai    juojuojuojuo    naudotis,naudotis,naudotis,naudotis,    kadkadkadkad    
nebūtųnebūtųnebūtųnebūtų    pakenktospakenktospakenktospakenktos    sienųsienųsienųsienų    konstrukcijos.konstrukcijos.konstrukcijos.konstrukcijos.    

NuplovusNuplovusNuplovusNuplovus    nugrandomosnugrandomosnugrandomosnugrandomos    iriririr    nušluostomosnušluostomosnušluostomosnušluostomos    vivivivi----    
sossossossos    apsilaupiusiosapsilaupiusiosapsilaupiusiosapsilaupiusios    vietos.vietos.vietos.vietos.    ApšerpetojęApšerpetojęApšerpetojęApšerpetoję    iriririr    papilkėjępapilkėjępapilkėjępapilkėję    
ploteliaiploteliaiploteliaiploteliai    medyjemedyjemedyjemedyje    stipriaistipriaistipriaistipriai    nugrandominugrandominugrandominugrandomi    iriririr    nulyginulyginulyginulygi----    
nami.nami.nami.nami.    PažeistasPažeistasPažeistasPažeistas    medis,medis,medis,medis,    pvz.,pvz.,pvz.,pvz.,    įpuvęs,įpuvęs,įpuvęs,įpuvęs,    pakeičiamaspakeičiamaspakeičiamaspakeičiamas    
sveiku.sveiku.sveiku.sveiku.    ReikiaReikiaReikiaReikia    negailėtinegailėtinegailėtinegailėti    išpjautiišpjautiišpjautiišpjauti    iriririr    daugiau,daugiau,daugiau,daugiau,    gegegege----    
riauriauriauriau    būtibūtibūtibūti    tikram,tikram,tikram,tikram,    kadkadkadkad    perdažomiperdažomiperdažomiperdažomi    mediniaimediniaimediniaimediniai    pavirpavirpavirpavir----    
šiaišiaišiaišiai    yrayrayrayra    visiškaivisiškaivisiškaivisiškai    sveiki.sveiki.sveiki.sveiki.    

ParuošimasParuošimasParuošimasParuošimas    

1.1.1.1. ĮĮĮĮ    indąindąindąindą    įpilamaįpilamaįpilamaįpilama    truputistruputistruputistruputis    virintovirintovirintovirinto    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejausaliejausaliejausaliejaus    
iriririr    pridedampridedampridedampridedamaaaa    pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    MaišomaMaišomaMaišomaMaišoma    tol,tol,tol,tol,    kolkolkolkol    pigpigpigpig----    
mentasmentasmentasmentas    tolygiaitolygiaitolygiaitolygiai    pasiskirstopasiskirstopasiskirstopasiskirsto    aliejujealiejujealiejujealiejuje    iriririr    susidarosusidarosusidarosusidaro    
vientisavientisavientisavientisa    masė.masė.masė.masė.    NaudojamaNaudojamaNaudojamaNaudojama    plokščiaplokščiaplokščiaplokščia    medinėmedinėmedinėmedinė    
lentelėlentelėlentelėlentelė    arararar    elektriniselektriniselektriniselektrinis    maišytuvas.maišytuvas.maišytuvas.maišytuvas.    

2.2.2.2. VėlVėlVėlVėl    popopopo    truputįtruputįtruputįtruputį    pilamapilamapilamapilama    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejų,aliejų,aliejų,aliejų,    kolkolkolkol    gaugaugaugau----    
namanamanamanama    vientisavientisavientisavientisa    spalva.spalva.spalva.spalva.    GalimaGalimaGalimaGalima    pridėtipridėtipridėtipridėti    truputįtruputįtruputįtruputį    
sikatyvo.sikatyvo.sikatyvo.sikatyvo.    

3.3.3.3. NorintNorintNorintNorint    pakeistipakeistipakeistipakeisti    spalvą,spalvą,spalvą,spalvą,    galimagalimagalimagalima    paimtipaimtipaimtipaimti    spalvospalvospalvospalvo----    
tostostostos    pigmentopigmentopigmentopigmento    pastospastospastospastos    iriririr    įmaišytiįmaišytiįmaišytiįmaišyti    įįįį    dažus,dažus,dažus,dažus,    popopopo    totototo    
viskąviskąviskąviską    labailabailabailabai    geraigeraigeraigerai    išmaišyti.išmaišyti.išmaišyti.išmaišyti.    

4.4.4.4. AliejiniaiAliejiniaiAliejiniaiAliejiniai    dažaidažaidažaidažai    praskiedžiamipraskiedžiamipraskiedžiamipraskiedžiami    tirpikliutirpikliutirpikliutirpikliu    ikiikiikiiki    
gruntiniųgruntiniųgruntiniųgruntinių    dažųdažųdažųdažų    iriririr    tarpiniųtarpiniųtarpiniųtarpinių    dažų.dažų.dažų.dažų.    JeiJeiJeiJei    dažaidažaidažaidažai    nenenene----    
atskiedžiami,atskiedžiami,atskiedžiami,atskiedžiami,    jiejiejiejie    būnabūnabūnabūna    perperperper    tiršti,tiršti,tiršti,tiršti,    sunkiaisunkiaisunkiaisunkiai    džiūdžiūdžiūdžiū----    
stastastasta    tarptarptarptarp    dažymų,dažymų,dažymų,dažymų,    didelėdidelėdidelėdidelė    rizika,rizika,rizika,rizika,    kadkadkadkad    susidaryssusidaryssusidaryssusidarys    
orooroorooro    pūslės.pūslės.pūslės.pūslės.    

GruntiniaiGruntiniaiGruntiniaiGruntiniai    dažaidažaidažaidažai    gaunamigaunamigaunamigaunami    pridedantpridedantpridedantpridedant    20202020----30303030    %%%%    
visosvisosvisosvisos    masėsmasėsmasėsmasės    tirpiklio.tirpiklio.tirpiklio.tirpiklio.    JeiJeiJeiJei    dažomasisdažomasisdažomasisdažomasis    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    lalalala----    
baibaibaibai    nusidėvėjęs,nusidėvėjęs,nusidėvėjęs,nusidėvėjęs,    reikiareikiareikiareikia    pridėtipridėtipridėtipridėti    daugiaudaugiaudaugiaudaugiau    aliejausaliejausaliejausaliejaus    iriririr    
tirpiklio.tirpiklio.tirpiklio.tirpiklio.    

TarpiniaiTarpiniaiTarpiniaiTarpiniai    daždaždaždažaiaiaiai    gaunamigaunamigaunamigaunami    įįįį    baziniusbaziniusbaziniusbazinius    dažusdažusdažusdažus    
pridėjuspridėjuspridėjuspridėjus    10101010----20202020    %%%%    tirpiklio.tirpiklio.tirpiklio.tirpiklio.    

ApdailiniamsApdailiniamsApdailiniamsApdailiniams    dažamsdažamsdažamsdažams    imamiimamiimamiimami    neskiestineskiestineskiestineskiesti    baziniaibaziniaibaziniaibaziniai    
dažai.dažai.dažai.dažai.    

ĮĮĮĮ    fabrikofabrikofabrikofabriko    gamintusgamintusgamintusgamintus    aliejiniusaliejiniusaliejiniusaliejinius    dažusdažusdažusdažus    dedamadedamadedamadedama    
polimerizuotopolimerizuotopolimerizuotopolimerizuoto    aliejausaliejausaliejausaliejaus    tam,tam,tam,tam,    kadkadkadkad    dažaidažaidažaidažai    būtųbūtųbūtųbūtų    vienvienvienvien----    
tisesnitisesnitisesnitisesni    iriririr    geriaugeriaugeriaugeriau    laikytųsilaikytųsilaikytųsilaikytųsi    orooroorooro    krituliųkrituliųkrituliųkritulių    veikiami.veikiami.veikiami.veikiami.    ĮĮĮĮ    
namnamnamnamųųųų    sąlygomissąlygomissąlygomissąlygomis    paruoštusparuoštusparuoštusparuoštus    dažusdažusdažusdažus    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    galimagalimagalimagalima    
įpiltiįpiltiįpiltiįpilti    5555----10%10%10%10%    polimerizuotopolimerizuotopolimerizuotopolimerizuoto    aliejaus.aliejaus.aliejaus.aliejaus.    RuošiantRuošiantRuošiantRuošiant    
aliejiniusaliejiniusaliejiniusaliejinius    dažus,dažus,dažus,dažus,    būtinabūtinabūtinabūtina    jųjųjųjų    kiekįkiekįkiekįkiekį    apskaičiuotiapskaičiuotiapskaičiuotiapskaičiuoti    taip,taip,taip,taip,    
kadkadkadkad    jųjųjųjų    užtektųužtektųužtektųužtektų    iriririr    gruntiniams,gruntiniams,gruntiniams,gruntiniams,    iriririr    tarpiniams,tarpiniams,tarpiniams,tarpiniams,    iriririr    
apdailiniamsapdailiniamsapdailiniamsapdailiniams    dažams.dažams.dažams.dažams.    

Dėmesio!Dėmesio!Dėmesio!Dėmesio!    
SkiedžiantSkiedžiantSkiedžiantSkiedžiant    aliejiniusaliejiniusaliejiniusaliejinius    dažus,dažus,dažus,dažus,    jokiujokiujokiujokiu    būdubūdubūdubūdu    negalimanegalimanegalimanegalima    
jųjųjųjų    maišytimaišytimaišytimaišyti    elektriniaiselektriniaiselektriniaiselektriniais    maišikliaismaišikliaismaišikliaismaišikliais    dėldėldėldėl    dideliodideliodideliodidelio    sprosprosprospro----    
gimųgimųgimųgimų    pavojaus.pavojaus.pavojaus.pavojaus.    VietojVietojVietojVietoj    totototo    geriausiageriausiageriausiageriausia    naudotinaudotinaudotinaudoti    medimedimedimedi----    
nęnęnęnę    lentelę.lentelę.lentelę.lentelę.    
 

DažymasDažymasDažymasDažymas    

DažytiDažytiDažytiDažyti    aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    galimagalimagalimagalima    tiktiktiktik    esantesantesantesant    šiltamšiltamšiltamšiltam    
iriririr    sausamsausamsausamsausam    orui.orui.orui.orui.    DrėgmėsDrėgmėsDrėgmėsDrėgmės    kiekiskiekiskiekiskiekis    medyjemedyjemedyjemedyje    negalinegalinegalinegali    būtibūtibūtibūti    
didesnisdidesnisdidesnisdidesnis    negunegunegunegu    15%.15%.15%.15%.    GegužėsGegužėsGegužėsGegužės    ----    rugpjūčiorugpjūčiorugpjūčiorugpjūčio    mėnemėnemėnemėne----    
siaisiaisiaisiai    yrayrayrayra    palankiausiaspalankiausiaspalankiausiaspalankiausias    dažymuidažymuidažymuidažymui    laikotarpis.laikotarpis.laikotarpis.laikotarpis.    
Reikėtų,Reikėtų,Reikėtų,Reikėtų,    beje,beje,beje,beje,    vengtivengtivengtivengti    tiesioginiųtiesioginiųtiesioginiųtiesioginių    saulėssaulėssaulėssaulės    spindulių,spindulių,spindulių,spindulių,    
nesnesnesnes    dėldėldėldėl    jų,jų,jų,jų,    perperperper    greitgreitgreitgreit    džiūstantdžiūstantdžiūstantdžiūstant    dažųdažųdažųdažų    sluoksniosluoksniosluoksniosluoksnio    papapapa----    
viršiui,viršiui,viršiui,viršiui,    galigaligaligali    susidarytisusidarytisusidarytisusidaryti    orooroorooro    pūslės.pūslės.pūslės.pūslės.    

NormalusNormalusNormalusNormalus    darbodarbodarbodarbo    procesasprocesasprocesasprocesas    susidedasusidedasusidedasusideda    išišišiš    trijųtrijųtrijųtrijų    
dažymų:dažymų:dažymų:dažymų:    gruntavimo,gruntavimo,gruntavimo,gruntavimo,    tarptarptarptarpiiiinionionionio    iriririr    apdailinioapdailinioapdailinioapdailinio    dažydažydažydažy----    
mo.mo.mo.mo.    PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant    dažymųdažymųdažymųdažymų    skaičiusskaičiusskaičiusskaičius    galigaligaligali    įvairuoti,įvairuoti,įvairuoti,įvairuoti,    pripripripri----    
klausomaiklausomaiklausomaiklausomai    nuonuonuonuo    perdažomojoperdažomojoperdažomojoperdažomojo    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    būklės.būklės.būklės.būklės.    

AliejiniaisAliejiniaisAliejiniaisAliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    dažomadažomadažomadažoma    plonuplonuplonuplonu    sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.    
GeriauGeriauGeriauGeriau    dažytidažytidažytidažyti    daugiaudaugiaudaugiaudaugiau    iriririr    plonesniaisplonesniaisplonesniaisplonesniais    sluoksniais,sluoksniais,sluoksniais,sluoksniais,    
negunegunegunegu    mažaimažaimažaimažai    iriririr    storstorstorstoresniais.esniais.esniais.esniais.    GruntuojantGruntuojantGruntuojantGruntuojant    nereikianereikianereikianereikia    



 

 

10101010    

 

PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant    fasadus,fasadus,fasadus,fasadus,    kurių,kurių,kurių,kurių,    nugrandžiusnugrandžiusnugrandžiusnugrandžius    dažus,dažus,dažus,dažus,    
pažeistopažeistopažeistopažeisto    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    tėratėratėratėra    apieapieapieapie    10%,10%,10%,10%,    tereikiatereikiatereikiatereikia    grungrungrungrun----    
tuotituotituotituoti    tiktiktiktik    pažeistąsiaspažeistąsiaspažeistąsiaspažeistąsias    vietas.vietas.vietas.vietas.    JeiJeiJeiJei    pažeistapažeistapažeistapažeista    apieapieapieapie    30303030----    
40%,40%,40%,40%,    būtinabūtinabūtinabūtina    gruntuotigruntuotigruntuotigruntuoti    visąvisąvisąvisą    paviršių.paviršių.paviršių.paviršių.    

SmarkiaiSmarkiaiSmarkiaiSmarkiai    apgadintosapgadintosapgadintosapgadintos    vietosvietosvietosvietos    dažomosdažomosdažomosdažomos    kuokuokuokuo    skysskysskysskys----    
tesniaistesniaistesniaistesniais    dažais.dažais.dažais.dažais.    

PoPoPoPo    gruntavimogruntavimogruntavimogruntavimo    mažesnimažesnimažesnimažesni    plyšiaiplyšiaiplyšiaiplyšiai    užkituojamiužkituojamiužkituojamiužkituojami    
sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejausaliejausaliejausaliejaus    kitu.kitu.kitu.kitu.    KitoKitoKitoKito    dedamadedamadedamadedama    tiktiktiktik    įįįį    pačiuspačiuspačiuspačius    
plyšiusplyšiusplyšiusplyšius    ----    jokiujokiujokiujokiu    būdubūdubūdubūdu    nenenene    antantantant    medžio.medžio.medžio.medžio.    AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    
kitąkitąkitąkitą    gaminogaminogaminogamino    išišišiš    dažų,dažų,dažų,dažų,    sumaišytųsumaišytųsumaišytųsumaišytų    susususu    kreida.kreida.kreida.kreida.    KitasKitasKitasKitas    
nebūtinainebūtinainebūtinainebūtinai    turituriturituri    išdžiūtiišdžiūtiišdžiūtiišdžiūti    priešpriešpriešprieš    dažant.dažant.dažant.dažant.    JeiJeiJeiJei    plyšiaiplyšiaiplyšiaiplyšiai    
gilesnigilesnigilesnigilesni    negunegunegunegu    6666    mm,mm,mm,mm,    juosjuosjuosjuos    reikėtųreikėtųreikėtųreikėtų    užtaisytiužtaisytiužtaisytiužtaisyti    medimedimedimedi----    
niaisniaisniaisniais    pleišteliais.pleišteliais.pleišteliais.pleišteliais.    

PoPoPoPo    totototo    visasvisasvisasvisas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    dažomasdažomasdažomasdažomas    1111----2222    kartus.kartus.kartus.kartus.    
JeiJeiJeiJei    norimanorimanorimanorima    visiškaivisiškaivisiškaivisiškai    pašalintipašalintipašalintipašalinti    senąjįsenąjįsenąjįsenąjį    dadadadažųžųžųžų    sluosluosluosluo----    

ksnį,ksnį,ksnį,ksnį,    galimagalimagalimagalima    naudotisnaudotisnaudotisnaudotis    specialiomis,specialiomis,specialiomis,specialiomis,    tamtamtamtam    tiksluitiksluitiksluitikslui    
skirtomisskirtomisskirtomisskirtomis    priemonėmis.priemonėmis.priemonėmis.priemonėmis.    SvarbuSvarbuSvarbuSvarbu    tiktiktiktik    turėtiturėtiturėtiturėti    galvogalvogalvogalvo----    
je,je,je,je,    kadkadkadkad    nudeginimonudeginimonudeginimonudeginimo    patiemspatiemspatiemspatiems    geriaugeriaugeriaugeriau    nesiimti,nesiimti,nesiimti,nesiimti,    oooo    
patikėtipatikėtipatikėtipatikėti    jįjįjįjį    specialistams,specialistams,specialistams,specialistams,    priešpriešpriešprieš    taitaitaitai    įspėjusįspėjusįspėjusįspėjus    artiartiartiarti----    
miausiąmiausiąmiausiąmiausią    gaisrinęgaisrinęgaisrinęgaisrinę    dėldėldėldėl    galimogalimogalimogalimo    pavojaus.pavojaus.pavojaus.pavojaus.    NuoNuoNuoNuo    mažesmažesmažesmažes----    
nėsnėsnėsnės    apimtiesapimtiesapimtiesapimties    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    dažusdažusdažusdažus    galimagalimagalimagalima    pašalintipašalintipašalintipašalinti    šiltošiltošiltošilto    
orooroorooro    įtaisais,įtaisais,įtaisais,įtaisais,    taitaitaitai    nenenene    taiptaiptaiptaip    pavojingapavojingapavojingapavojinga    kaipkaipkaipkaip    nudegininudegininudegininudegini----    
mas,mas,mas,mas,    betbetbetbet    iriririr    tadatadatadatada    reikiareikiareikiareikia    elgtiselgtiselgtiselgtis    ypačypačypačypač    atsargiai,atsargiai,atsargiai,atsargiai,    nesnesnesnes    
kaikaikaikai    kurioskurioskurioskurios    medžiagosmedžiagosmedžiagosmedžiagos    užsidega,užsidega,užsidega,užsidega,    esantesantesantesant    iriririr    palygipalygipalygipalygi----    
nusnusnusnus    žemaižemaižemaižemai    temperatūrai.temperatūrai.temperatūrai.temperatūrai.    SalintiSalintiSalintiSalinti    dažusdažusdažusdažus    smėliosmėliosmėliosmėlio    srosrosrosro----    
veveveve    nėranėranėranėra    patspatspatspats    tinkamiausiastinkamiausiastinkamiausiastinkamiausias    būdas,būdas,būdas,būdas,    nesnesnesnes    galimagalimagalimagalima    
pažeistipažeistipažeistipažeisti    paviršių.paviršių.paviršių.paviršių.    
 

LangųLangųLangųLangų    rėmųrėmųrėmųrėmų    perdažymasperdažymasperdažymasperdažymas    

LangusLangusLangusLangus    tenkatenkatenkatenka    perdažytiperdažytiperdažytiperdažyti    dažniaudažniaudažniaudažniau    negunegunegunegu    fasadus.fasadus.fasadus.fasadus.    
ŠoninėsŠoninėsŠoninėsŠoninės    iriririr    apatinėsapatinėsapatinėsapatinės    dalysdalysdalysdalys    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    nuolatnuolatnuolatnuolat    

kruopščiaikruopščiaikruopščiaikruopščiai    prižiūrimos.prižiūrimos.prižiūrimos.prižiūrimos.    YpačYpačYpačYpač    svarbusvarbusvarbusvarbu    visvisvisvis    patikrinpatikrinpatikrinpatikrin----    
ti,ti,ti,ti,    arararar    nesupleišėjonesupleišėjonesupleišėjonesupleišėjo    langųlangųlangųlangų    kitas,kitas,kitas,kitas,    kadkadkadkad    neimtųneimtųneimtųneimtų    gertisgertisgertisgertis    
drėgmėdrėgmėdrėgmėdrėgmė    iriririr    medismedismedismedis    neimtųneimtųneimtųneimtų    pūti.pūti.pūti.pūti.    

DaromaDaromaDaromaDaroma    taip:taip:taip:taip:    plaunamaplaunamaplaunamaplaunama    sodasodasodasoda    iriririr    vandeniu,vandeniu,vandeniu,vandeniu,    
nugrandoma,nugrandoma,nugrandoma,nugrandoma,    išvalomiišvalomiišvalomiišvalomi    grioveliaigrioveliaigrioveliaigrioveliai    stiklams,stiklams,stiklams,stiklams,    
gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,    užkituojamiužkituojamiužkituojamiužkituojami    plyšiaiplyšiaiplyšiaiplyšiai    iriririr    įdubos,įdubos,įdubos,įdubos,    
popopopo    totototo    ----    grioveliaigrioveliaigrioveliaigrioveliai    stiklams.stiklams.stiklams.stiklams.    

IIII būdas:būdas:būdas:būdas:    gruntuojamosgruntuojamosgruntuojamosgruntuojamos    apsilaupiusiosapsilaupiusiosapsilaupiusiosapsilaupiusios    vietos,vietos,vietos,vietos,    
popopopo    totototo    josjosjosjos    ppppadažomos,adažomos,adažomos,adažomos,    lk.lk.lk.lk.    nudažomasnudažomasnudažomasnudažomas    visasvisasvisasvisas    
paviršius.paviršius.paviršius.paviršius.    
IIIIIIII būdas:būdas:būdas:būdas:    visasvisasvisasvisas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    gruntuojamasgruntuojamasgruntuojamasgruntuojamas    iriririr    nunununu----    
dažomasdažomasdažomasdažomas    2k.2k.2k.2k.    

LangųLangųLangųLangų    rėmusrėmusrėmusrėmus    iriririr    jųjųjųjų    dalisdalisdalisdalis    geriausiageriausiageriausiageriausia    plautiplautiplautiplauti    rankorankorankoranko----    
mismismismis    susususu    sodasodasodasoda    iriririr    vandeniu.vandeniu.vandeniu.vandeniu.    IšgrandomasIšgrandomasIšgrandomasIšgrandomas    visasvisasvisasvisas    atsiatsiatsiatsi----    
palaidavęspalaidavęspalaidavęspalaidavęs    kitas.kitas.kitas.kitas.    IšvalytiIšvalytiIšvalytiIšvalyti    grioveliaigrioveliaigrioveliaigrioveliai    gruntuojami,gruntuojami,gruntuojami,gruntuojami,    
priešpriešpriešprieš    patpatpatpat    juosjuosjuosjuos    užkituojant.užkituojant.užkituojant.užkituojant.    GruntavimasGruntavimasGruntavimasGruntavimas    apsauapsauapsauapsau----    
gogogogo    kitąkitąkitąkitą    nuonuonuonuo    perdžiūvimoperdžiūvimoperdžiūvimoperdžiūvimo    iriririr    trūkinėjimo.trūkinėjimo.trūkinėjimo.trūkinėjimo.    

ReikiaReikiaReikiaReikia    pažymėti,pažymėti,pažymėti,pažymėti,    kadkadkadkad    vidinėvidinėvidinėvidinė    viršutinėviršutinėviršutinėviršutinė    rėmorėmorėmorėmo    
dalisdalisdalisdalis    dažomadažomadažomadažoma    išoreiišoreiišoreiišorei    skirtaisskirtaisskirtaisskirtais    dažais.dažais.dažais.dažais.    
 

KitasKitasKitasKitas    išišišiš    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejausaliejausaliejausaliejaus    

virintasvirintasvirintasvirintas    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejusaliejusaliejusaliejus    
kreidakreidakreidakreida    
vanduovanduovanduovanduo    

KreidaKreidaKreidaKreida    sudrėkinamasudrėkinamasudrėkinamasudrėkinama    vandeniu,vandeniu,vandeniu,vandeniu,    supilamassupilamassupilamassupilamas    aliealiealiealie----    
jus.jus.jus.jus.    ViskasViskasViskasViskas    sumaišomasumaišomasumaišomasumaišoma    taip,taip,taip,taip,    kadkadkadkad    gautojigautojigautojigautoji    masėmasėmasėmasė    
būtųbūtųbūtųbūtų    nelipninelipninelipninelipni    iriririr    vientisa.vientisa.vientisa.vientisa.    GalimaGalimaGalimaGalima    naudotinaudotinaudotinaudoti    iriririr    
pramonėspramonėspramonėspramonės    pagamintąpagamintąpagamintąpagamintą    aliejinįaliejinįaliejinįaliejinį    kitą.kitą.kitą.kitą.    



 

 

11111111    

  

Aliejiniai dažai vidiniam dažymui 

DažytiDažytiDažytiDažyti    namųnamųnamųnamų    vidųvidųvidųvidų    aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    buvobuvobuvobuvo    įįįįprastaprastaprastaprasta
jaujaujaujau    16161616----ameameameame    a.a.a.a.    ŠieŠieŠieŠie    dažaidažaidažaidažai    buvobuvobuvobuvo    labailabailabailabai    populiarūspopuliarūspopuliarūspopuliarūs
ikiikiikiiki    patpatpatpat    šiošiošiošio    amžiausamžiausamžiausamžiaus    6666----ojoojoojoojo    dešimtmečio.dešimtmečio.dešimtmečio.dešimtmečio.    JaisJaisJaisJais    dažėdažėdažėdažė
vidausvidausvidausvidaus    paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    baldusbaldusbaldusbaldus    iriririr    rakandus.rakandus.rakandus.rakandus.    VisVisVisVis    dėltodėltodėltodėlto
reikiareikiareikiareikia    pažymėti,pažymėti,pažymėti,pažymėti,    kadkadkadkad    patipatipatipati    dažymodažymodažymodažymo    technikatechnikatechnikatechnika    gerogerogerogero----
kaikaikaikai    pakitopakitopakitopakito    perperperper    antrąjąantrąjąantrąjąantrąją    19191919----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    pusę.pusę.pusę.pusę.    NorintNorintNorintNorint    susususu----
teiktiteiktiteiktiteikti    paviršiuipaviršiuipaviršiuipaviršiui    visiškąvisiškąvisiškąvisišką    lygumąlygumąlygumąlygumą    iriririr    spindesį,spindesį,spindesį,spindesį,    imtaimtaimtaimta
priešpriešpriešprieš    dažantdažantdažantdažant    glaistytiglaistytiglaistytiglaistyti    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    iriririr    maišytimaišytimaišytimaišyti    įįįį    dažusdažusdažusdažus
įvairiusįvairiusįvairiusįvairius    aliejiniusaliejiniusaliejiniusaliejinius    lakus.lakus.lakus.lakus.    

ŠiandienŠiandienŠiandienŠiandien    vidausvidausvidausvidaus    dažymuidažymuidažymuidažymui    aliejiniaialiejiniaialiejiniaialiejiniai    dažaidažaidažaidažai    daždaždaždaž----
niausiainiausiainiausiainiausiai    naudojaminaudojaminaudojaminaudojami    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    šiaisšiaisšiaisšiais    dažaisdažaisdažaisdažais    dažydažydažydažy----
tiemstiemstiemstiems    paviršiamspaviršiamspaviršiamspaviršiams    perdažyti;perdažyti;perdažyti;perdažyti;    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    ----    naunaunaunaujaijaijaijai
nudažytinudažytinudažytinudažyti    medžiuimedžiuimedžiuimedžiui    senesniuosesenesniuosesenesniuosesenesniuose    kultūraikultūraikultūraikultūrai    vertinguvertinguvertinguvertingu----
oseoseoseose    interjeruose.interjeruose.interjeruose.interjeruose.    ŠiaisŠiaisŠiaisŠiais    dažaisdažaisdažaisdažais    galimagalimagalimagalima    dažytidažytidažytidažyti    bebebebe----
veikveikveikveik    visusvisusvisusvisus    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    ----    medį,medį,medį,medį,    metalą,metalą,metalą,metalą,    tinkątinkątinkątinką    iriririr    pan.,pan.,pan.,pan.,
jiejiejiejie    tinkatinkatinkatinka    iriririr    drėgnoms,drėgnoms,drėgnoms,drėgnoms,    iriririr    sausomssausomssausomssausoms    patalpoms.patalpoms.patalpoms.patalpoms.    
 

SudėtisSudėtisSudėtisSudėtis    

AliejiniaiAliejiniaiAliejiniaiAliejiniai    dažaidažaidažaidažai    vidiniamvidiniamvidiniamvidiniam    dažymuidažymuidažymuidažymui    ruošiamiruošiamiruošiamiruošiami    išišišiš    
virintovirintovirintovirinto    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejaus,aliejaus,aliejaus,aliejaus,    pigmento,pigmento,pigmento,pigmento,    tirpikliotirpikliotirpikliotirpiklio    iriririr    
trupučiotrupučiotrupučiotrupučio    sikatyvo.sikatyvo.sikatyvo.sikatyvo.    

SėmenųSėmenųSėmenųSėmenų    aliejusaliejusaliejusaliejus    yrayrayrayra    rišiklis,rišiklis,rišiklis,rišiklis,    suteikiantissuteikiantissuteikiantissuteikiantis    dažamsdažamsdažamsdažams    
blizgesį.blizgesį.blizgesį.blizgesį.    PigmentasPigmentasPigmentasPigmentas    suteikiasuteikiasuteikiasuteikia    spalvą,spalvą,spalvą,spalvą,    takumątakumątakumątakumą    iriririr    
vientisumą.vientisumą.vientisumą.vientisumą.    

AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    dažusdažusdažusdažus    skiesdavoskiesdavoskiesdavoskiesdavo    terpentinu,terpentinu,terpentinu,terpentinu,    betbetbetbet    dadadada----    
barbarbarbar    dažniausiaidažniausiaidažniausiaidažniausiai    naudojamasnaudojamasnaudojamasnaudojamas    tirpiklis,tirpiklis,tirpiklis,tirpiklis,    jisjisjisjis    keliakeliakeliakelia    
mažesnįmažesnįmažesnįmažesnį    alergijosalergijosalergijosalergijos    pavojų.pavojų.pavojų.pavojų.    GalimaGalimaGalimaGalima    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    naunaunaunau----    
dotidotidotidoti    iriririr    vaitspiritą.vaitspiritą.vaitspiritą.vaitspiritą.    
 

SavybėsSavybėsSavybėsSavybės    

AliejiniaiAliejiniaiAliejiniaiAliejiniai    dažaidažaidažaidažai    yrayrayrayra    patvarūspatvarūspatvarūspatvarūs    iriririr    labailabailabailabai    atsparūs.atsparūs.atsparūs.atsparūs.    JieJieJieJie    
geraigeraigeraigerai    įsigeriaįsigeriaįsigeriaįsigeria    ir,ir,ir,ir,    palyginuspalyginuspalyginuspalyginus    susususu    kitųkitųkitųkitų    rūšiųrūšiųrūšiųrūšių    dažais,dažais,dažais,dažais,    
geraigeraigeraigerai    prigula.prigula.prigula.prigula.    DažųDažųDažųDažų    išeigaišeigaišeigaišeiga    1111    kvadratiniamkvadratiniamkvadratiniamkvadratiniam    metmetmetmet----    
ruiruiruirui    ganganganganaaaa    maža.maža.maža.maža.    

DažusDažusDažusDažus    lengvalengvalengvalengva    atnaujinti.atnaujinti.atnaujinti.atnaujinti.    RetaiRetaiRetaiRetai    kurioskurioskurioskurios    rūšiesrūšiesrūšiesrūšies    
dažaisdažaisdažaisdažais    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    perdažomaperdažomaperdažomaperdažoma    tiektiektiektiek    daugdaugdaugdaug    kartų,kartų,kartų,kartų,    
nenugrandantnenugrandantnenugrandantnenugrandant    senojosenojosenojosenojo    sluoksnio.sluoksnio.sluoksnio.sluoksnio.    

DažaiDažaiDažaiDažai    džiūstadžiūstadžiūstadžiūsta    dėldėldėldėl    oksidacijosoksidacijosoksidacijosoksidacijos    susususu    orooroorooro    deguonideguonideguonideguoni----    
mi.mi.mi.mi.    AntrąAntrąAntrąAntrą    arararar    trečiątrečiątrečiątrečią    kartąkartąkartąkartą    dažytidažytidažytidažyti    galimagalimagalimagalima    jaujaujaujau    popopopo    1111    
dienos.dienos.dienos.dienos.    VisiškaiVisiškaiVisiškaiVisiškai    dažaidažaidažaidažai    išdžiūvaišdžiūvaišdžiūvaišdžiūva    tiktiktiktik    maždaugmaždaugmaždaugmaždaug    popopopo    
mėnesio.mėnesio.mėnesio.mėnesio.    

SuSuSuSu    laikulaikulaikulaiku    šiešiešiešie    dažaidažaidažaidažai    įgaunaįgaunaįgaunaįgauna    gelsvągelsvągelsvągelsvą    atspalvį.atspalvį.atspalvį.atspalvį.    StipStipStipStip----    
riausiairiausiairiausiairiausiai    pagelstapagelstapagelstapagelsta    tamsiųtamsiųtamsiųtamsių    patalpųpatalpųpatalpųpatalpų    paviršiai.paviršiai.paviršiai.paviršiai.    

VidausVidausVidausVidaus    dažymuidažymuidažymuidažymui    šiešiešiešie    dažaidažaidažaidažai    gaminamigaminamigaminamigaminami    iriririr    pramopramopramopramo----    
niniuniniuniniuniniu    būdu,būdu,būdu,būdu,    tačiautačiautačiautačiau    labailabailabailabai    negausiai,negausiai,negausiai,negausiai,    todėltodėltodėltodėl    daždaždaždaž----    
niausiainiausiainiausiainiausiai    tenkatenkatenkatenka    juosjuosjuosjuos    ruoštiruoštiruoštiruošti    namųnamųnamųnamų    sąlygomis.sąlygomis.sąlygomis.sąlygomis.    BetBetBetBet    
jeijeijeijei    reikalingasreikalingasreikalingasreikalingas    didesnisdidesnisdidesnisdidesnis    kiekis,kiekis,kiekis,kiekis,    geriaugeriaugeriaugeriau    juosjuosjuosjuos    pirkti.pirkti.pirkti.pirkti.    

BazinisBazinisBazinisBazinis    receptasreceptasreceptasreceptas    baltiemsbaltiemsbaltiemsbaltiems    dažamsdažamsdažamsdažams    

IrIrIrIr    gruntiniai,gruntiniai,gruntiniai,gruntiniai,    iriririr    apdailosapdailosapdailosapdailos    dažaidažaidažaidažai    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    pritaikypritaikypritaikypritaiky----    
titititi    prieprieprieprie    dažomojodažomojodažomojodažomojo    paviršiaus,paviršiaus,paviršiaus,paviršiaus,    atsižvelgiantatsižvelgiantatsižvelgiantatsižvelgiant    įįįį    jojojojo    
savybes,savybes,savybes,savybes,    visųvisųvisųvisų    pirma,pirma,pirma,pirma,    kaipkaipkaipkaip    įįįį    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    įsigeriaįsigeriaįsigeriaįsigeria    dažai.dažai.dažai.dažai.    
PaprastaiPaprastaiPaprastaiPaprastai    taitaitaitai    daroma,daroma,daroma,daroma,    didinantdidinantdidinantdidinant    dažuosedažuosedažuosedažuose    aliejausaliejausaliejausaliejaus    
iriririr    tirpikliotirpikliotirpikliotirpiklio    kiekį.kiekį.kiekį.kiekį.    

ApdailosApdailosApdailosApdailos    dažųdažųdažųdažų    sudedamųjųsudedamųjųsudedamųjųsudedamųjų    daliųdaliųdaliųdalių    proporcijosproporcijosproporcijosproporcijos    
įvairuojaįvairuojaįvairuojaįvairuoja    priklausomaipriklausomaipriklausomaipriklausomai    nuonuonuonuo    to,to,to,to,    arararar    norimanorimanorimanorima    gautigautigautigauti    
blizgesįblizgesįblizgesįblizgesį    suteikiančius,suteikiančius,suteikiančius,suteikiančius,    arararar    matiniusmatiniusmatiniusmatinius    dažus.dažus.dažus.dažus.    

ĮĮĮĮ    matiniusmatiniusmatiniusmatinius    apdailosapdailosapdailosapdailos    dažusdažusdažusdažus    maišomamaišomamaišomamaišoma    kreidakreidakreidakreida    iriririr    
tirpiklis.tirpiklis.tirpiklis.tirpiklis.    BlizgesįBlizgesįBlizgesįBlizgesį    teikiančiusteikiančiusteikiančiusteikiančius    apdailosapdailosapdailosapdailos    dažusdažusdažusdažus    gamigamigamigami----    
nananana    susususu    aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    lakais.lakais.lakais.lakais.    ŠiandienŠiandienŠiandienŠiandien    patariamapatariamapatariamapatariama    vartotivartotivartotivartoti    
alkidinįalkidinįalkidinįalkidinį    laką.laką.laką.laką.    

AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    gruntiniaigruntiniaigruntiniaigruntiniai    dažaidažaidažaidažai    ruoštiruoštiruoštiruošti    išišišiš    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    
aliejausaliejausaliejausaliejaus    iriririr    auksinėsauksinėsauksinėsauksinės    ochros.ochros.ochros.ochros.    

KaiKaiKaiKai    kuriekuriekuriekurie    meistraimeistraimeistraimeistrai    neretaineretaineretaineretai    patyspatyspatyspatys    kurdavokurdavokurdavokurdavo    dažųdažųdažųdažų    
receptus.receptus.receptus.receptus.    ŠieŠieŠieŠie    receptaireceptaireceptaireceptai    skiriasiskiriasiskiriasiskiriasi    iriririr    technine,technine,technine,technine,    iriririr    kokokoko----    
kybinekybinekybinekybine    prasme.prasme.prasme.prasme.    

ČiaČiaČiaČia    pateikiamipateikiamipateikiamipateikiami    gruntinių,gruntinių,gruntinių,gruntinių,    tarpiniųtarpiniųtarpiniųtarpinių    iriririr    apdailosapdailosapdailosapdailos    
dažųdažųdažųdažų    receptaireceptaireceptaireceptai    išišišiš    20202020----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    praktikos.praktikos.praktikos.praktikos.    

BaltiBaltiBaltiBalti    gruntiniaigruntiniaigruntiniaigruntiniai    dažaidažaidažaidažai    
11111111    
0,270,270,270,27    kgkgkgkg    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejausaliejausaliejausaliejaus    
0,680,680,680,68    kgkgkgkg    titanotitanotitanotitano    dioksidodioksidodioksidodioksido    
0,380,380,380,38    kgkgkgkg    tirpikliotirpikliotirpikliotirpiklio    

BaltiBaltiBaltiBalti    tarpiniaitarpiniaitarpiniaitarpiniai    dažaidažaidažaidažai    
11111111    
0,340,340,340,34    kgkgkgkg    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliealiealiealiejausjausjausjaus    
0,850,850,850,85    kgkgkgkg    titanotitanotitanotitano    dioksidodioksidodioksidodioksido    
0,290,290,290,29    kgkgkgkg    tirpikliotirpikliotirpikliotirpiklio    

BaltiBaltiBaltiBalti    apdailosapdailosapdailosapdailos    dažaidažaidažaidažai    
11111111    
0,700,700,700,70    kgkgkgkg    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejausaliejausaliejausaliejaus    
1,001,001,001,00    kgkgkgkg    cinkocinkocinkocinko    baltalųbaltalųbaltalųbaltalų    
0,200,200,200,20    kgkgkgkg    titanotitanotitanotitano    dioksidodioksidodioksidodioksido    

51515151    
1,351,351,351,35    kgkgkgkg    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    
aliejausaliejausaliejausaliejaus    
3,403,403,403,40    kgkgkgkg    titanotitanotitanotitano    dioksidodioksidodioksidodioksido    
1,901,901,901,90    kgkgkgkg    tirpikliotirpikliotirpikliotirpiklio    
 

51515151    
1,701,701,701,70    kgkgkgkg    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    
aliejausaliejausaliejausaliejaus    
4,304,304,304,30    kgkgkgkg    titanotitanotitanotitano    dioksidodioksidodioksidodioksido    
1,451,451,451,45    kgkgkgkg    tirpikliotirpikliotirpikliotirpiklio    
 

51515151    
3,503,503,503,50    kgkgkgkg    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    
aliejausaliejausaliejausaliejaus    

KadKadKadKad    aliejiniaialiejiniaialiejiniaialiejiniai    dažaidažaidažaidažai    geraigeraigeraigerai    džiūtų,džiūtų,džiūtų,džiūtų,    būtinabūtinabūtinabūtina    įįįį    juosjuosjuosjuos    
įmaišytiįmaišytiįmaišytiįmaišyti    truputįtruputįtruputįtruputį    sikatyvo,sikatyvo,sikatyvo,sikatyvo,    nesnesnesnes    jojojojo    kiekiskiekiskiekiskiekis    šiandienšiandienšiandienšiandien    
parduodamameparduodamameparduodamameparduodamame    aliejujealiejujealiejujealiejuje    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    nepakankamas.nepakankamas.nepakankamas.nepakankamas.    

Dėmesio!Dėmesio!Dėmesio!Dėmesio!    
SkiedžiantSkiedžiantSkiedžiantSkiedžiant    aliejiniusaliejiniusaliejiniusaliejinius    dažus,dažus,dažus,dažus,    jokiujokiujokiujokiu    būdubūdubūdubūdu    negalimanegalimanegalimanegalima    
jųjųjųjų    maišytimaišytimaišytimaišyti    elektriniuelektriniuelektriniuelektriniu    maišikliumaišikliumaišikliumaišikliu    dėldėldėldėl    dideliodideliodideliodidelio    sprosprosprospro----    
gimųgimųgimųgimų    pavojaus.pavojaus.pavojaus.pavojaus.    VietojVietojVietojVietoj    totototo    geriausiageriausiageriausiageriausia    naudotinaudotinaudotinaudoti    medimedimedimedi----    
nęnęnęnę    lentelę.lentelę.lentelę.lentelę.    
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DažantDažantDažantDažant    pirmąpirmąpirmąpirmą    kartąkartąkartąkartą____________________________________________________________________________________________________________     

PriklausomaiPriklausomaiPriklausomaiPriklausomai    nuonuonuonuo    to,to,to,to,    kokiakokiakokiakokia    dažomodažomodažomodažomo    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    
būklėbūklėbūklėbūklė    priešpriešpriešprieš    dažantdažantdažantdažant    iriririr    nudažius,nudažius,nudažius,nudažius,    apdailiniųapdailiniųapdailiniųapdailinių    dažydažydažydažy----    
mųmųmųmų    skaičiusskaičiusskaičiusskaičius    galigaligaligali    įvairuoti.įvairuoti.įvairuoti.įvairuoti.    DažantDažantDažantDažant    vienąvienąvienąvieną    kurįkurįkurįkurį    išišišiš    
aplinkosaplinkosaplinkosaplinkos    paviršių,paviršių,paviršių,paviršių,    pirmiausiapirmiausiapirmiausiapirmiausia    reikiareikiareikiareikia    geraigeraigeraigerai    ištirti,ištirti,ištirti,ištirti,    
kaipkaipkaipkaip    nudažytinudažytinudažytinudažyti    kitikitikitikiti    tostostostos    aplinkosaplinkosaplinkosaplinkos    paviršiai.paviršiai.paviršiai.paviršiai.    

IkiIkiIkiIki    19191919----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    vid.vid.vid.vid.    visasvisasvisasvisas    dažomasdažomasdažomasdažomas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    
nebūdavonebūdavonebūdavonebūdavo    nuglaistomas.nuglaistomas.nuglaistomas.nuglaistomas.    PlyšiaiPlyšiaiPlyšiaiPlyšiai    iriririr    nelygumainelygumainelygumainelygumai    
būdavobūdavobūdavobūdavo    užkituojami.užkituojami.užkituojami.užkituojami.    

IIII----ojeojeojeoje    20202020----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    pusėjepusėjepusėjepusėje    būdavobūdavobūdavobūdavo    glaistomaglaistomaglaistomaglaistoma    tretretretre----    
jopai:jopai:jopai:jopai:    pirmiausiapirmiausiapirmiausiapirmiausia    užužužužkituojamikituojamikituojamikituojami    plyšiai,plyšiai,plyšiai,plyšiai,    popopopo    totototo    vivivivi----    
sassassassas    paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    vėliauvėliauvėliauvėliau    visasvisasvisasvisas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    dardardardar    apdaiapdaiapdaiapdai----    
linamaslinamaslinamaslinamas    glaistu.glaistu.glaistu.glaistu.    ŠioŠioŠioŠio    a.a.a.a.    5555----ameameameame    dešimtmetyjedešimtmetyjedešimtmetyjedešimtmetyje    
glaistymųglaistymųglaistymųglaistymų    skaičiusskaičiusskaičiusskaičius    sumažėjo,sumažėjo,sumažėjo,sumažėjo,    nesnesnesnes    glaistasglaistasglaistasglaistas    nėranėranėranėra    
visaisvisaisvisaisvisais    atžvilgiaisatžvilgiaisatžvilgiaisatžvilgiais    tinkamas.tinkamas.tinkamas.tinkamas.    KuoKuoKuoKuo    glaistomasisglaistomasisglaistomasisglaistomasis    
sluoksnissluoksnissluoksnissluoksnis    storesnis,storesnis,storesnis,storesnis,    tuotuotuotuo    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    neatspaneatspaneatspaneatsparesnisresnisresnisresnis    
smūgiams.smūgiams.smūgiams.smūgiams.    TodėlTodėlTodėlTodėl    reikėtųreikėtųreikėtųreikėtų    vengtivengtivengtivengti    uždėtiuždėtiuždėtiuždėti    glaistoglaistoglaistoglaisto    perperperper    
daug.daug.daug.daug.    

AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    dažytojaidažytojaidažytojaidažytojai    patyspatyspatyspatys    gamindavosigamindavosigamindavosigamindavosi    glaisglaisglaisglais----    
tiniustiniustiniustinius    dažus.dažus.dažus.dažus.    JųJųJųJų    kokybėkokybėkokybėkokybė    būdavobūdavobūdavobūdavo    

labailabailabailabai    įvairi,įvairi,įvairi,įvairi,    nesėkmėsnesėkmėsnesėkmėsnesėkmės    būdavobūdavobūdavobūdavo    įprastasįprastasįprastasįprastas    dalydalydalydaly----    
kas.kas.kas.kas.    ĮĮĮĮ    glaistiniųglaistiniųglaistiniųglaistinių    dažųdažųdažųdažų    sudėtįsudėtįsudėtįsudėtį    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    įeidavoįeidavoįeidavoįeidavo    
sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejus,aliejus,aliejus,aliejus,    kvietiniųkvietiniųkvietiniųkvietinių    miltųmiltųmiltųmiltų    klijusklijusklijusklijus    iriririr    kreida.kreida.kreida.kreida.    
ŠiandienŠiandienŠiandienŠiandien    geriausiageriausiageriausiageriausia    naudotinaudotinaudotinaudoti    pramonėspramonėspramonėspramonės    pagaminpagaminpagaminpagamin----    
tustustustus    aliejinius,aliejinius,aliejinius,aliejinius,    uretaniniusuretaniniusuretaniniusuretaninius    arararar    alkidiniusalkidiniusalkidiniusalkidinius    glaistiniusglaistiniusglaistiniusglaistinius    
dažus.dažus.dažus.dažus.    
 

MediniaiMediniaiMediniaiMediniai    daiktaidaiktaidaiktaidaiktai    

SenesnysisSenesnysisSenesnysisSenesnysis    dažymodažymodažymodažymo    būdas:būdas:būdas:būdas:    

lakuojama,lakuojama,lakuojama,lakuojama,    gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,    kituojama.,kituojama.,kituojama.,kituojama.,    dažodažodažodažo----    
mamamama    1111----2222    k.k.k.k.    

ŠiandienŠiandienŠiandienŠiandien    praktikuojamaspraktikuojamaspraktikuojamaspraktikuojamas    būdas:būdas:būdas:būdas:    

lakuojama,lakuojama,lakuojama,lakuojama,    gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,    glaistomaglaistomaglaistomaglaistoma    2/32/32/32/3    papapapa----    
viršiaus,viršiaus,viršiaus,viršiaus,    glaistomasglaistomasglaistomasglaistomas    visasvisasvisasvisas    paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    dažomadažomadažomadažoma    
dažaisdažaisdažaisdažais    susususu    pemza,pemza,pemza,pemza,    dažomadažomadažomadažoma    apdailosapdailosapdailosapdailos    dažais.dažais.dažais.dažais.    

PriešPriešPriešPrieš    dažantdažantdažantdažant    reikiareikiareikiareikia    nuvalytinuvalytinuvalytinuvalyti    dulkes,dulkes,dulkes,dulkes,    priešpriešpriešprieš    kiekkiekkiekkiek----    
vienąvienąvienąvieną    dažymodažymodažymodažymo    etapąetapąetapąetapą    būtinabūtinabūtinabūtina    nutrintinutrintinutrintinutrinti    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    švitšvitšvitšvit----    
riniuriniuriniuriniu    popieriumi.popieriumi.popieriumi.popieriumi.    

PriešPriešPriešPrieš    grungrungrungruntuojanttuojanttuojanttuojant    lakuojamoslakuojamoslakuojamoslakuojamos    šakotosšakotosšakotosšakotos    iriririr    sasasasa----    
kingoskingoskingoskingos    vietos.vietos.vietos.vietos.    
 

TinkuotasTinkuotasTinkuotasTinkuotas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    

DažantDažantDažantDažant    aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    tinkuotustinkuotustinkuotustinkuotus    paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    
galimagalimagalimagalima    pasirinktipasirinktipasirinktipasirinkti    keletąkeletąkeletąkeletą    būdų.būdų.būdų.būdų.    TačiauTačiauTačiauTačiau    visųvisųvisųvisų    pirmapirmapirmapirma    
reikiareikiareikiareikia    nušlifuotinušlifuotinušlifuotinušlifuoti    visusvisusvisusvisus    nelygumus.nelygumus.nelygumus.nelygumus.    

KaiKaiKaiKai    nėranėranėranėra    reikaloreikaloreikaloreikalo    suteiktisuteiktisuteiktisuteikti    paviršiuipaviršiuipaviršiuipaviršiui    ypatingąypatingąypatingąypatingą
lygumą,lygumą,lygumą,lygumą,    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    popopopo    gruntavimogruntavimogruntavimogruntavimo    dažomadažomadažomadažoma    grūgrūgrūgrū----
dėtudėtudėtudėtu    (su(su(su(su    pemza)pemza)pemza)pemza)    sluoksniusluoksniusluoksniusluoksniu    2222    k.k.k.k.    JeiJeiJeiJei    norimanorimanorimanorima    lygeslygeslygeslyges----
nionionionio    paviršiaus,paviršiaus,paviršiaus,paviršiaus,    priešpriešpriešprieš    gruntuojantgruntuojantgruntuojantgruntuojant    jisjisjisjis    visasvisasvisasvisas    nuglanuglanuglanugla----
istomasistomasistomasistomas    smėliosmėliosmėliosmėlio    glaistu.glaistu.glaistu.glaistu.    AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    naudojonaudojonaudojonaudojo    aliejinįaliejinįaliejinįaliejinį
glaistą.glaistą.glaistą.glaistą.    

VirtuvėjeVirtuvėjeVirtuvėjeVirtuvėje    iriririr    voniosvoniosvoniosvonios    kambaryje,kambaryje,kambaryje,kambaryje,    kurkurkurkur    dažųdažųdažųdažų    sluokssluokssluokssluoks----    
nisnisnisnis    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    nepriekaištingainepriekaištingainepriekaištingainepriekaištingai    lygus,lygus,lygus,lygus,    dažomadažomadažomadažoma    taip:taip:taip:taip:    

SpalvotiSpalvotiSpalvotiSpalvoti    aliejiniaialiejiniaialiejiniaialiejiniai    dažaidažaidažaidažai ____________________________________________________________________________________________     

ŠviesiųŠviesiųŠviesiųŠviesių    spalvųspalvųspalvųspalvų    dažųdažųdažųdažų    pagrindupagrindupagrindupagrindu    imamaimamaimamaimama    baltabaltabaltabalta    spalspalspalspal----    
va,va,va,va,    popopopo    totototo    praskiedžiamapraskiedžiamapraskiedžiamapraskiedžiama    pigmentu.pigmentu.pigmentu.pigmentu.    TamsiųTamsiųTamsiųTamsių    spalvųspalvųspalvųspalvų    
dažamsdažamsdažamsdažams    ruošiamaruošiamaruošiamaruošiama    pastapastapastapasta    išišišiš    spalvotospalvotospalvotospalvoto    pigmento,pigmento,pigmento,pigmento,    popopopo    
totototo    jijijiji    sumaišomasumaišomasumaišomasumaišoma    susususu    aliejumialiejumialiejumialiejumi    taiptaiptaiptaip    pat,pat,pat,pat,    kaipkaipkaipkaip    iriririr    ruoruoruoruo----    
šiantšiantšiantšiant    baltusbaltusbaltusbaltus    dažus.dažus.dažus.dažus.    ReikiaReikiaReikiaReikia    tačiautačiautačiautačiau    nepamiršti,nepamiršti,nepamiršti,nepamiršti,    kadkadkadkad    
daugumaidaugumaidaugumaidaugumai    spalvotojospalvotojospalvotojospalvotojo    pigmentopigmentopigmentopigmento    rūšiųrūšiųrūšiųrūšių    reikiareikiareikiareikia    didididi----    
desniodesniodesniodesnio    kiekiokiekiokiekiokiekio    aliejaus,aliejaus,aliejaus,aliejaus,    negunegunegunegu    ruošiantruošiantruošiantruošiant    baltusbaltusbaltusbaltus    dažus.dažus.dažus.dažus.    
NorintNorintNorintNorint    dažusdažusdažusdažus    pašviesinti,pašviesinti,pašviesinti,pašviesinti,    įmaišomaįmaišomaįmaišomaįmaišoma    įįįį    juosjuosjuosjuos    baltobaltobaltobalto    
pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    
 

ParuošimasParuošimasParuošimasParuošimas ____________________________________________________________________________________________________________________________________     

1.1.1.1. ĮĮĮĮ    indąindąindąindą    įpilamaįpilamaįpilamaįpilama    truputistruputistruputistruputis    virintovirintovirintovirinto    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejausaliejausaliejausaliejaus    
iriririr    pridedamapridedamapridedamapridedama    pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    MaišomaMaišomaMaišomaMaišoma    tol,tol,tol,tol,    kolkolkolkol    pigpigpigpig----    
mentasmentasmentasmentas    tolygiaitolygiaitolygiaitolygiai    pasiskirstopasiskirstopasiskirstopasiskirsto    aliejujealiejujealiejujealiejuje    taip,taip,taip,taip,    kadkadkadkad    
sussussussusidaroidaroidaroidaro    vientisavientisavientisavientisa    masė.masė.masė.masė.    MaišymuiMaišymuiMaišymuiMaišymui    naudojanaudojanaudojanaudoja----    
mamamama    plokščiaplokščiaplokščiaplokščia    medinėmedinėmedinėmedinė    lentelėlentelėlentelėlentelė    arararar    elektriniselektriniselektriniselektrinis    maišymaišymaišymaišy----    
tuvas.tuvas.tuvas.tuvas.    
MilteliųMilteliųMilteliųMiltelių    pavidalopavidalopavidalopavidalo    pigmentas,pigmentas,pigmentas,pigmentas,    parduodamasparduodamasparduodamasparduodamas    
šiuošiuošiuošiuo    metu,metu,metu,metu,    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    yrayrayrayra    tokiostokiostokiostokios    gerosgerosgerosgeros    konsiskonsiskonsiskonsis----    
tencijos,tencijos,tencijos,tencijos,    kadkadkadkad    jojojojo    nereikianereikianereikianereikia    kaipkaipkaipkaip    norsnorsnorsnors    ypatingaiypatingaiypatingaiypatingai    
smulkinti,smulkinti,smulkinti,smulkinti,    netnetnetnet    iriririr    ruošiantruošiantruošiantruošiant    apdailosapdailosapdailosapdailos    dažus.dažus.dažus.dažus.    

2.2.2.2. PoPoPoPo    truputįtruputįtruputįtruputį    pilamapilamapilamapilama    aliejaus,aliejaus,aliejaus,aliejaus,    kolkolkolkol    gaunamagaunamagaunamagaunama    vienvienvienvien----    
tisatisatisatisa    spalva.spalva.spalva.spalva.    GalimaGalimaGalimaGalima    pridėtipridėtipridėtipridėti    iriririr    truputįtruputįtruputįtruputį    sikatysikatysikatysikaty----    
vo.vo.vo.vo.    

3.3.3.3. NorintNorintNorintNorint    pakeistipakeistipakeistipakeisti    spalvą,spalvą,spalvą,spalvą,    galimagalimagalimagalima    paimtipaimtipaimtipaimti    spalvospalvospalvospalvo----    
totototo    pigmentopigmentopigmentopigmento    pastospastospastospastos    iriririr    įmaišytiįmaišytiįmaišytiįmaišyti    įįįį    dažus,dažus,dažus,dažus,    popopopo    totototo    
viskąviskąviskąviską    labailabailabailabai    geraigeraigeraigerai    išmaišyti.išmaišyti.išmaišyti.išmaišyti.    

 

DažymasDažymasDažymasDažymas ____________________________________________________________________________________________________________________________________________     

DaDaDaDažymasžymasžymasžymas    aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    reikalaujareikalaujareikalaujareikalauja    išišišiš    dažytojodažytojodažytojodažytojo    
ypatingaiypatingaiypatingaiypatingai    gerogerogerogero    pasiruošimopasiruošimopasiruošimopasiruošimo    iriririr    didesniodidesniodidesniodidesnio    įgudimo,įgudimo,įgudimo,įgudimo,    
neineineinei    dažantdažantdažantdažant    pramonėspramonėspramonėspramonės    gaminamaisgaminamaisgaminamaisgaminamais    šiuolaikiniaisšiuolaikiniaisšiuolaikiniaisšiuolaikiniais    
dažais.dažais.dažais.dažais.    

AliejiniaisAliejiniaisAliejiniaisAliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    galimagalimagalimagalima    dažytidažytidažytidažyti    iriririr    lygiulygiulygiulygiu    sluokssluokssluokssluoks----    
niu,niu,niu,niu,    iriririr    naudotinaudotinaudotinaudoti    juosjuosjuosjuos    purškimui.purškimui.purškimui.purškimui.    PurškimoPurškimoPurškimoPurškimo    techtechtechtech----    
nikanikanikanika    naudnaudnaudnaudojamaojamaojamaojama    tiktiktiktik    lubomslubomslubomsluboms    iriririr    sienoms.sienoms.sienoms.sienoms.    

AliejiniaiAliejiniaiAliejiniaiAliejiniai    dažaidažaidažaidažai    dažomidažomidažomidažomi    labailabailabailabai    plonuplonuplonuplonu    sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.    
GruntiniaiGruntiniaiGruntiniaiGruntiniai    dažaidažaidažaidažai    neturineturineturineturi    lygiailygiailygiailygiai    padengtipadengtipadengtipadengti    visovisovisoviso    papapapa----    
viršiaus.viršiaus.viršiaus.viršiaus.    DažantDažantDažantDažant    medį,medį,medį,medį,    drėgmėsdrėgmėsdrėgmėsdrėgmės    kiekiskiekiskiekiskiekis    jamejamejamejame    nenenene----    
galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    didesnisdidesnisdidesnisdidesnis    negunegunegunegu    15%.15%.15%.15%.    

ŠlifuotamŠlifuotamŠlifuotamŠlifuotam    paviršiuipaviršiuipaviršiuipaviršiui    dažųdažųdažųdažų    sluoksnissluoksnissluoksnissluoksnis    neturineturineturineturi    būtibūtibūtibūti    
perperperper    storas.storas.storas.storas.    BeBeBeBe    to,to,to,to,    dažusdažusdažusdažus    reikiareikiareikiareikia    užteptiužteptiužteptiužtepti    taip,taip,taip,taip,    kadkadkadkad    
nebūtųnebūtųnebūtųnebūtų    žymūsžymūsžymūsžymūs    teptukoteptukoteptukoteptuko    pėdsakai.pėdsakai.pėdsakai.pėdsakai.    ŠieŠieŠieŠie    dažaidažaidažaidažai    atsiraatsiraatsiraatsira----    
dodododo    tada,tada,tada,tada,    kaikaikaikai    įįįį    dažusdažusdažusdažus    imtaimtaimtaimta    trupintitrupintitrupintitrupinti    pemzą.pemzą.pemzą.pemzą.    

ApdailinįApdailinįApdailinįApdailinį    sluoksnįsluoksnįsluoksnįsluoksnį    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    būtinabūtinabūtinabūtina    geraigeraigeraigerai    išlyišlyišlyišly----    
ginti.ginti.ginti.ginti.    

MinėtiejiMinėtiejiMinėtiejiMinėtieji    patarimaipatarimaipatarimaipatarimai    galiojagaliojagaliojagalioja    iriririr    tada,tada,tada,tada,    kaikaikaikai    dažantdažantdažantdažant    
stengiamasistengiamasistengiamasistengiamasi    laikytislaikytislaikytislaikytis    senesniųjųsenesniųjųsenesniųjųsenesniųjų    metodų,metodų,metodų,metodų,    kuriemskuriemskuriemskuriems    
nevisadanevisadanevisadanevisada    būdingibūdingibūdingibūdingi    gruntavimas,gruntavimas,gruntavimas,gruntavimas,    tarpinistarpinistarpinistarpinis    dažymasdažymasdažymasdažymas    
iriririr    apdailinisapdailinisapdailinisapdailinis    dažymas.dažymas.dažymas.dažymas.    

MediniamsMediniamsMediniamsMediniams    daiktamsdaiktamsdaiktamsdaiktams    iriririr    rakandamsrakandamsrakandamsrakandams    dažytidažytidažytidažyti    
geriausiageriausiageriausiageriausia    tinkatinkatinkatinka    stačiakampiostačiakampiostačiakampiostačiakampio    formosformosformosformos    maždaugmaždaugmaždaugmaždaug    
5cm5cm5cm5cm    pločiopločiopločiopločio    teptukas.teptukas.teptukas.teptukas.    TeptukasTeptukasTeptukasTeptukas    lubomslubomslubomsluboms    turėtųturėtųturėtųturėtų    būtibūtibūtibūti    
platesnis,platesnis,platesnis,platesnis,    apieapieapieapie    10101010    cm.cm.cm.cm.    BeBeBeBe    to,to,to,to,    reikalingireikalingireikalingireikalingi    platūsplatūsplatūsplatūs    
plokštiplokštiplokštiplokšti    teptukaiteptukaiteptukaiteptukai    dažamsdažamsdažamsdažams    išlyginti.išlyginti.išlyginti.išlyginti.    
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gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,    visasvisasvisasvisas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    glaistomas,glaistomas,glaistomas,glaistomas,    nudažonudažonudažonudažo----    
masmasmasmas    iriririr    šlifuojamas,šlifuojamas,šlifuojamas,šlifuojamas,    tepamastepamastepamastepamas    apdailinisapdailinisapdailinisapdailinis    sluokssluokssluokssluoks----    
nis.nis.nis.nis.    
 

GeležiniaiGeležiniaiGeležiniaiGeležiniai    iriririr    skardiniaiskardiniaiskardiniaiskardiniai    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    

DažantDažantDažantDažant    aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    geležiniusgeležiniusgeležiniusgeležinius    iriririr    skardiniusskardiniusskardiniusskardinius    
paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    juosjuosjuosjuos    pirmiausiapirmiausiapirmiausiapirmiausia    reikiareikiareikiareikia    nutrintinutrintinutrintinutrinti    vieliniuvieliniuvieliniuvieliniu    
šepečiušepečiušepečiušepečiu    iriririr    nuvalytinuvalytinuvalytinuvalyti    dulkes,dulkes,dulkes,dulkes,    popopopo    totototo    gruntuotigruntuotigruntuotigruntuoti    iriririr    
nudažytinudažytinudažytinudažyti    1111----2222    sluoksniais.sluoksniais.sluoksniais.sluoksniais.    
 

PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant ________________________________________________________________________________________________________________________________________     

KadKadKadKad    būtųbūtųbūtųbūtų    pasirinktaspasirinktaspasirinktaspasirinktas    tinkamastinkamastinkamastinkamas    darbodarbodarbodarbo    metodas,metodas,metodas,metodas,    
perdažantperdažantperdažantperdažant    reikiareikiareikiareikia    atsižvelgtiatsižvelgtiatsižvelgtiatsižvelgti    įįįį    senojosenojosenojosenojo    dažųdažųdažųdažų    sluokssluokssluokssluoks----    
nionionionio    iriririr    dažomojodažomojodažomojodažomojo    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    būklę,būklę,būklę,būklę,    pažeidimus,pažeidimus,pažeidimus,pažeidimus,    
nešvarumusnešvarumusnešvarumusnešvarumus    iriririr    bendrąbendrąbendrąbendrą    nusidėvėjimą.nusidėvėjimą.nusidėvėjimą.nusidėvėjimą.    TaipTaipTaipTaip    patpatpatpat    
svarbusvarbusvarbusvarbu    yrayrayrayra    nustatyti,nustatyti,nustatyti,nustatyti,    kokioskokioskokioskokios    rūšiesrūšiesrūšiesrūšies    dažaidažaidažaidažai    naudonaudonaudonaudo----    
titititi    paskutinįpaskutinįpaskutinįpaskutinį    kartąkartąkartąkartą    arararar    jiejiejiejie    tinkamitinkamitinkamitinkami    dažomajamdažomajamdažomajamdažomajam    papapapa----    
viršiui.viršiui.viršiui.viršiui.    DažnaiDažnaiDažnaiDažnai    pakankapakankapakankapakanka    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    nuplautinuplautinuplautinuplauti    vanvanvanvan----    
deniudeniudeniudeniu    iriririr    soda,soda,soda,soda,    oooo    popopopo    totototo    padažyti,padažyti,padažyti,padažyti,    kartaiskartaiskartaiskartais    taitaitaitai    netnetnetnet    
geriau,geriau,geriau,geriau,    negunegunegunegu    viskąviskąviskąviską    perdažyti.perdažyti.perdažyti.perdažyti.    

PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant    mediniusmediniusmediniusmedinius    paviršius:paviršius:paviršius:paviršius:    

nuplaunamanuplaunamanuplaunamanuplaunama    sodasodasodasoda    iriririr    vandeniu,vandeniu,vandeniu,vandeniu,    nugrandoma,nugrandoma,nugrandoma,nugrandoma,    
sukalamossukalamossukalamossukalamos    išlindusiosišlindusiosišlindusiosišlindusios    vinys,vinys,vinys,vinys,    gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,    
kituojamakituojamakituojamakituojama    iriririr    glaistomiglaistomiglaistomiglaistomi    plyšiai,plyšiai,plyšiai,plyšiai,    popopopo    totototo    arbaarbaarbaarba    
padažomospadažomospadažomospadažomos    glaistytosglaistytosglaistytosglaistytos    vietos,vietos,vietos,vietos,    arbaarbaarbaarba    visasvisasvisasvisas    
paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    nudažomasnudažomasnudažomasnudažomas    iriririr    nušlifunušlifunušlifunušlifuojamas,ojamas,ojamas,ojamas,    
užtepamasužtepamasužtepamasužtepamas    apdailinisapdailinisapdailinisapdailinis    sluoksnis.sluoksnis.sluoksnis.sluoksnis.    

JeiJeiJeiJei    reikia,reikia,reikia,reikia,    galimagalimagalimagalima    tarptarptarptarp    dažymodažymodažymodažymo    etapųetapųetapųetapų    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    
kiekkiekkiekkiek    pašlifuoti.pašlifuoti.pašlifuoti.pašlifuoti.    LabaiLabaiLabaiLabai    svarbusvarbusvarbusvarbu    rūpestingairūpestingairūpestingairūpestingai    nuplaunuplaunuplaunuplau----    
ti,ti,ti,ti,    taitaitaitai    turituriturituri    įtakosįtakosįtakosįtakos    tam,tam,tam,tam,    kaipkaipkaipkaip    geraigeraigeraigerai    prieprieprieprie    senojosenojosenojosenojo    dažųdažųdažųdažų    
sluoksniosluoksniosluoksniosluoksnio    prisitvirtinsprisitvirtinsprisitvirtinsprisitvirtins    naujasis.naujasis.naujasis.naujasis.    

PirmiausiaPirmiausiaPirmiausiaPirmiausia    santykiusantykiusantykiusantykiu    1:101:101:101:10    sumaišsumaišsumaišsumaišomaomaomaoma    sodasodasodasoda    iriririr    
vanduo,vanduo,vanduo,vanduo,    iriririr    mėginamamėginamamėginamamėginama    plautiplautiplautiplauti    švariušvariušvariušvariu    plačiuplačiuplačiuplačiu    teptuteptuteptuteptu----    
ku.ku.ku.ku.    JeiJeiJeiJei    nešvarumainešvarumainešvarumainešvarumai    iriririr    seniejiseniejiseniejisenieji    dažaidažaidažaidažai    nevisainevisainevisainevisai    nusinusinusinusi----    
plauna,plauna,plauna,plauna,    reikiareikiareikiareikia    dardardardar    pridėtipridėtipridėtipridėti    sodos.sodos.sodos.sodos.    PoPoPoPo    plovimoplovimoplovimoplovimo    būtibūtibūtibūti----    
nananana    nulietinulietinulietinulieti    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    švariušvariušvariušvariu    vandeniu,vandeniu,vandeniu,vandeniu,    kadkadkadkad    nebeliktųnebeliktųnebeliktųnebeliktų    
purvopurvopurvopurvo    iriririr    sodos.sodos.sodos.sodos.    SodosSodosSodosSodos    likučiailikučiailikučiailikučiai    galigaligaligali    pakenktipakenktipakenktipakenkti    naunaunaunau----    
jajamjajamjajamjajam    dažųdažųdažųdažų    sluoksniui.sluoksniui.sluoksniui.sluoksniui.    PoPoPoPo    plovimoplovimoplovimoplovimo    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    turituriturituri    
būtibūtibūtibūti    kiekkiekkiekkiek    šiurkštus,šiurkštus,šiurkštus,šiurkštus,    bebebebe    blizgesio.blizgesio.blizgesio.blizgesio.    NorintNorintNorintNorint    nuplaunuplaunuplaunuplau----    
titititi    labailabailabailabai    atspariusatspariusatspariusatsparius    dažus,dažus,dažus,dažus,    reikiareikiareikiareikia    patrintipatrintipatrintipatrinti    pemzapemzapemzapemza    arararar    
vandeniuivandeniuivandeniuivandeniui    atspariuatspariuatspariuatspariu    šlifavimošlifavimošlifavimošlifavimo    popieriumi.popieriumi.popieriumi.popieriumi.    

DidelėsDidelėsDidelėsDidelės    reikšmėsreikšmėsreikšmėsreikšmės    perdažymuiperdažymuiperdažymuiperdažymui    turituriturituri    iriririr    grandygrandygrandygrandy----    
mas.mas.mas.mas.    BūtinaBūtinaBūtinaBūtina    nugrandytinugrandytinugrandytinugrandyti    dažus,dažus,dažus,dažus,    kuriekuriekuriekurie    apsilupęapsilupęapsilupęapsilupę    arararar    
jųjųjųjų    sluoksnissluoksnissluoksnissluoksnis    kaipkaipkaipkaip    kitaipkitaipkitaipkitaip    pažeistas,pažeistas,pažeistas,pažeistas,    pvz.,pvz.,pvz.,pvz.,    tarptarptarptarp    
atramųatramųatramųatramų    iriririr    rėmų,rėmų,rėmų,rėmų,    tarptarptarptarp    kampiniųkampiniųkampiniųkampinių    iriririr    horizontaliųjųhorizontaliųjųhorizontaliųjųhorizontaliųjų    
jungčių,jungčių,jungčių,jungčių,    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    tosetosetosetose    vietose,vietose,vietose,vietose,    kurkurkurkur    išlindusiosišlindusiosišlindusiosišlindusios    vivivivi----    
nys.nys.nys.nys.    NugrandžiusNugrandžiusNugrandžiusNugrandžius    dažus,dažus,dažus,dažus,    būtinabūtinabūtinabūtina    sukaltisukaltisukaltisukalti    jasjasjasjas    spespespespe----    
cialiucialiucialiucialiu    kalteliu,kalteliu,kalteliu,kalteliu,    kitaip,kitaip,kitaip,kitaip,    dažamsdažamsdažamsdažams    išdžiūvus,išdžiūvus,išdžiūvus,išdžiūvus,    vinysvinysvinysvinys    vėlvėlvėlvėl    
pasimatys.pasimatys.pasimatys.pasimatys.    

GruntavimasGruntavimasGruntavimasGruntavimas    reikalingasreikalingasreikalingasreikalingas    tam,tam,tam,tam,    kadkadkadkad    dažaidažaidažaidažai    gegegege----    
riauriauriauriau    prisitvirtintų.prisitvirtintų.prisitvirtintų.prisitvirtintų.    

KitavimasKitavimasKitavimasKitavimas    iriririr    glaistymasglaistymasglaistymasglaistymas    apsprendžiaapsprendžiaapsprendžiaapsprendžia    būsimąjąbūsimąjąbūsimąjąbūsimąją    
paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    išvaizdą,išvaizdą,išvaizdą,išvaizdą,    t.y.,t.y.,t.y.,t.y.,    pašalinapašalinapašalinapašalina    plyšius,plyšius,plyšius,plyšius,    nelynelynelynely----    
gumusgumusgumusgumus    iriririr    kt.kt.kt.kt.    JeiJeiJeiJei    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    būklėbūklėbūklėbūklė    labailabailabailabai    gera,gera,gera,gera,    papapapa----    
kankkankkankkankaaaa    kitavimo,kitavimo,kitavimo,kitavimo,    betbetbetbet    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    patariamapatariamapatariamapatariama    iriririr    
nuglaistyti,nuglaistyti,nuglaistyti,nuglaistyti,    nesnesnesnes    kitaskitaskitaskitas    džiūdamasdžiūdamasdžiūdamasdžiūdamas    traukiasitraukiasitraukiasitraukiasi    iriririr    nenenene----    
visiškaivisiškaivisiškaivisiškai    užpildoužpildoužpildoužpildo    plyšius.plyšius.plyšius.plyšius.    AliejumiAliejumiAliejumiAliejumi    įtrintiįtrintiįtrintiįtrinti    daiktaidaiktaidaiktaidaiktai    
nuplaunaminuplaunaminuplaunaminuplaunami    sodossodossodossodos    vandeniu,vandeniu,vandeniu,vandeniu,    nušlifuojaminušlifuojaminušlifuojaminušlifuojami    iriririr    įtriįtriįtriįtri----    
naminaminaminami    aliejumialiejumialiejumialiejumi    arbaarbaarbaarba    nudažominudažominudažominudažomi    ištisiniuištisiniuištisiniuištisiniu    dažųdažųdažųdažų    
sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.    PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant    senesnius,senesnius,senesnius,senesnius,    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    neglaisneglaisneglaisneglais----    
tytustytustytustytus    paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    geriaugeriaugeriaugeriau    iriririr    neglaistyti.neglaistyti.neglaistyti.neglaistyti.    
 

TinkuotiTinkuotiTinkuotiTinkuoti    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    

AliejiniaisAliejiniaisAliejiniaisAliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    perdažantperdažantperdažantperdažant    tinkuotustinkuotustinkuotustinkuotus    paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    
galimagalimagalimagalima    pasirinktipasirinktipasirinktipasirinkti    keletąkeletąkeletąkeletą    būdų.būdų.būdų.būdų.    PaprastaiPaprastaiPaprastaiPaprastai    daromadaromadaromadaroma    
taip:taip:taip:taip:    nuplaunamanuplaunamanuplaunamanuplaunama    sodasodasodasoda    iriririr    vandeniu,vandeniu,vandeniu,vandeniu,    nugrandonugrandonugrandonugrando----    
ma,ma,ma,ma,    jeijeijeijei    reikiareikiareikiareikia    užužužužtinkuojamitinkuojamitinkuojamitinkuojami    plyšiai,plyšiai,plyšiai,plyšiai,    užtinkuotosužtinkuotosužtinkuotosužtinkuotos    
vietosvietosvietosvietos    nuglaistomos,nuglaistomos,nuglaistomos,nuglaistomos,    padažomapadažomapadažomapadažoma    iriririr    nušlifuojama,nušlifuojama,nušlifuojama,nušlifuojama,    
nudažomanudažomanudažomanudažoma    apdailiniuapdailiniuapdailiniuapdailiniu    sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.    
 

GeležiniaiGeležiniaiGeležiniaiGeležiniai    iriririr    skardiniaiskardiniaiskardiniaiskardiniai    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    

PaprastaiPaprastaiPaprastaiPaprastai    daromadaromadaromadaroma    taip:taip:taip:taip:    nuplaunamanuplaunamanuplaunamanuplaunama    sodasodasodasoda    iriririr    vanvanvanvan----    
deniu,deniu,deniu,deniu,    nugrandoma,nugrandoma,nugrandoma,nugrandoma,    padažoma,padažoma,padažoma,padažoma,    1111    k.k.k.k.    nudažomanudažomanudažomanudažoma    
arba,arba,arba,arba,    jeijeijeijei    keičiamakeičiamakeičiamakeičiama    ddddažųažųažųažų    spalva,spalva,spalva,spalva,    ----    nušlifuojamasnušlifuojamasnušlifuojamasnušlifuojamas    
iriririr    1111    k.k.k.k.    nudažomasnudažomasnudažomasnudažomas    visasvisasvisasvisas    paviršius.paviršius.paviršius.paviršius.    
 

PapildomiPapildomiPapildomiPapildomi    patarimaipatarimaipatarimaipatarimai____________________________________________________________________________________________________________    

ValantValantValantValant    aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    dažytusdažytusdažytusdažytus    paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    reireireirei----    
kiakiakiakia    vengtivengtivengtivengti    naudotinaudotinaudotinaudoti    perperperper    stipriasstipriasstipriasstiprias    priemones,priemones,priemones,priemones,    kadkadkadkad    
nebūtųnebūtųnebūtųnebūtų    pakenktaspakenktaspakenktaspakenktas    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    blizgesys.blizgesys.blizgesys.blizgesys.    
 

PaaiškinimaiPaaiškinimaiPaaiškinimaiPaaiškinimai    

gruntavimasgruntavimasgruntavimasgruntavimas    ----    visovisovisoviso    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    dažymasdažymasdažymasdažymas    gruntigruntigruntigrunti----    
niaisniaisniaisniais    dažaisdažaisdažaisdažais    

dalinisdalinisdalinisdalinis    gruntavimasgruntavimasgruntavimasgruntavimas    ----    nusidėvėjusiųnusidėvėjusiųnusidėvėjusiųnusidėvėjusių    iriririr    nugrandytųnugrandytųnugrandytųnugrandytų    
paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    daliųdaliųdaliųdalių    gruntavimasgruntavimasgruntavimasgruntavimas    

visovisovisoviso    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    glaistymasglaistymasglaistymasglaistymas    ----    visovisovisoviso    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    
nulyginimasnulyginimasnulyginimasnulyginimas    glaistiniaisglaistiniaisglaistiniaisglaistiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    

įglaistymasįglaistymasįglaistymasįglaistymas    ----    apgadintųapgadintųapgadintųapgadintų    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    daliųdaliųdaliųdalių    nudažynudažynudažynudažy----    
masmasmasmas    glaistiglaistiglaistiglaistiniaisniaisniaisniais    dažaisdažaisdažaisdažais    

įglaistymasįglaistymasįglaistymasįglaistymas    iriririr    paglaistymaspaglaistymaspaglaistymaspaglaistymas    ----    dažymasdažymasdažymasdažymas    2222    k.k.k.k.    glaisglaisglaisglais----    
tiniaistiniaistiniaistiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    

padažymaspadažymaspadažymaspadažymas    ----    glaistytųglaistytųglaistytųglaistytų    pažeistųpažeistųpažeistųpažeistų    vietųvietųvietųvietų    gruntavigruntavigruntavigruntavi----
masmasmasmas    

TaipTaipTaipTaip    patpatpatpat    žr.žr.žr.žr.    "Dažytojo"Dažytojo"Dažytojo"Dažytojo    žinovą"žinovą"žinovą"žinovą"    
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Dispersiniai dažai 

DispersiniaiDispersiniaiDispersiniaiDispersiniai    dažaidažaidažaidažai    yrayrayrayra    vienivienivienivieni    seniausiųseniausiųseniausiųseniausių    iriririr    labiaulabiaulabiaulabiau----    
siaisiaisiaisiai    naudojamųnaudojamųnaudojamųnaudojamų    dažųdažųdažųdažų    rūšiųrūšiųrūšiųrūšių    Švedijoje.Švedijoje.Švedijoje.Švedijoje.    DažniauDažniauDažniauDažniau----    
siaisiaisiaisiai    jiejiejiejie    būnabūnabūnabūna    raudonosraudonosraudonosraudonos    spalvos,spalvos,spalvos,spalvos,    betbetbetbet    pasitaikopasitaikopasitaikopasitaiko    iriririr    
kitųkitųkitųkitų    spalvų.spalvų.spalvų.spalvų.    

RaudoniejiRaudoniejiRaudoniejiRaudonieji    dažaidažaidažaidažai    17171717----ameameameame    iriririr    18181818----ameameameame    a.a.a.a.    naunaunaunau----    
dotidotidotidoti    aukštesniojoaukštesniojoaukštesniojoaukštesniojo    visuomenėsvisuomenėsvisuomenėsvisuomenės    sluoksniosluoksniosluoksniosluoksnio    būstamsbūstamsbūstamsbūstams    
dažyti,dažyti,dažyti,dažyti,    tačiautačiautačiautačiau    19191919----ameameameame    a.a.a.a.    imtaimtaimtaimta    jaisjaisjaisjais    daždaždaždažytiytiytiyti    iriririr    kaikaikaikai----    
momomomo    sodybas.sodybas.sodybas.sodybas.    RaudonasRaudonasRaudonasRaudonas    namelisnamelisnamelisnamelis    baltomisbaltomisbaltomisbaltomis    atbraiatbraiatbraiatbrai----    
lomislomislomislomis    ----    taitaitaitai    tarsitarsitarsitarsi    20202020----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    pradžiospradžiospradžiospradžios    ŠvedijosŠvedijosŠvedijosŠvedijos    simsimsimsim----    
bolis.bolis.bolis.bolis.    KaipKaipKaipKaip    tiktiktiktik    tadatadatadatada    šiešiešiešie    dažaidažaidažaidažai    iriririr    buvobuvobuvobuvo    labiausiailabiausiailabiausiailabiausiai    
paplitę.paplitę.paplitę.paplitę.    RaudoniRaudoniRaudoniRaudoni    dispersiniaidispersiniaidispersiniaidispersiniai    dažaidažaidažaidažai    išoreiišoreiišoreiišorei    visvisvisvis    dardardardar    
tebėratebėratebėratebėra    patyspatyspatyspatys    tinkamiausitinkamiausitinkamiausitinkamiausi    mediniamsmediniamsmediniamsmediniams    paviršiams.paviršiams.paviršiams.paviršiams.    
 

SudėtisSudėtisSudėtisSudėtis ____________________________________________________________________________________    

ŠieŠieŠieŠie    dažaidažaidažaidažai    susidedasusidedasusidedasusideda    išišišiš    rugiųrugiųrugiųrugių    iriririr    kviečiųkviečiųkviečiųkviečių    miltųmiltųmiltųmiltų    klikliklikli----    
jaus,jaus,jaus,jaus,    vandens,vandens,vandens,vandens,    geležiesgeležiesgeležiesgeležies    kuparoso,kuparoso,kuparoso,kuparoso,    pigmentopigmentopigmentopigmento    iriririr    
bentbentbentbent    kiekkiekkiekkiek    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejaus.aliejaus.aliejaus.aliejaus.    

KlijusKlijusKlijusKlijus    yrayrayrayra    pagrindinispagrindinispagrindinispagrindinis    dažųdažųdažųdažų    rišiklis.rišiklis.rišiklis.rišiklis.    PaprastaiPaprastaiPaprastaiPaprastai    
klijuiklijuiklijuiklijui    buvobuvobuvobuvo    vartojamivartojamivartojamivartojami    rugiųrugiųrugiųrugių    miltai.miltai.miltai.miltai.    DabartinėsDabartinėsDabartinėsDabartinės    
pramonėspramonėspramonėspramonės    gaminamuosegaminamuosegaminamuosegaminamuose    daždaždaždažuoseuoseuoseuose    jiejiejiejie    keičiamikeičiamikeičiamikeičiami    
kvietiniais.kvietiniais.kvietiniais.kvietiniais.    AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    įįįį    šiuosšiuosšiuosšiuos    dažusdažusdažusdažus    dėtadėtadėtadėta    iriririr    žuviesžuviesžuviesžuvies    
taukų,taukų,taukų,taukų,    silkiųsilkiųsilkiųsilkių    sūrymosūrymosūrymosūrymo    iriririr    pan.pan.pan.pan.    ŠiuoŠiuoŠiuoŠiuo    metumetumetumetu    įįįį    dažusdažusdažusdažus    
pilamapilamapilamapilama    kiekkiekkiekkiek    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejaus,aliejaus,aliejaus,aliejaus,    jisjisjisjis    geriaugeriaugeriaugeriau    surišasurišasurišasuriša    
dažus.dažus.dažus.dažus.    VisVisVisVis    dėlto,dėlto,dėlto,dėlto,    aliejausaliejausaliejausaliejaus    kiekiskiekiskiekiskiekis    neturėtųneturėtųneturėtųneturėtų    viršytiviršytiviršytiviršyti    
8% visovisovisoviso    dažųdažųdažųdažų    kiekio.kiekio.kiekio.kiekio.    GeležiesGeležiesGeležiesGeležies    kuparosaskuparosaskuparosaskuparosas    medžiomedžiomedžiomedžio    
atžvilgiuatžvilgiuatžvilgiuatžvilgiu    sukeliasukeliasukeliasukelia    tamtamtamtam    tikrątikrątikrątikrą    konservuojantįkonservuojantįkonservuojantįkonservuojantį    efektą.efektą.efektą.efektą.    
 

SavybėsSavybėsSavybėsSavybės    

DispersiniaiDispersiniaiDispersiniaiDispersiniai    dažaidažaidažaidažai    yrayrayrayra    pigūs,pigūs,pigūs,pigūs,    nekenksminginekenksminginekenksminginekenksmingi    aplinaplinaplinaplin----    
kai,kai,kai,kai,    suteikiantyssuteikiantyssuteikiantyssuteikiantys    paviršiuipaviršiuipaviršiuipaviršiui    matinįmatinįmatinįmatinį    lygumą.lygumą.lygumą.lygumą.    JieJieJieJie    
skiedžiamiskiedžiamiskiedžiamiskiedžiami    vandeniu,vandeniu,vandeniu,vandeniu,    lengvailengvailengvailengvai    užtepami.užtepami.užtepami.užtepami.    ŠieŠieŠieŠie    dažaidažaidažaidažai    
praleidžiapraleidžiapraleidžiapraleidžia    drėgmę,drėgmę,drėgmę,drėgmę,    tačiautačiautačiautačiau    šiekšiekšiekšiek    tiektiektiektiek    apsaugoapsaugoapsaugoapsaugo    medįmedįmedįmedį    
nuonuonuonuo    nusidėvėjimo.nusidėvėjimo.nusidėvėjimo.nusidėvėjimo.    

ŠieŠieŠieŠie    dažaidažaidažaidažai    geriaugeriaugeriaugeriau    prisitvirtinaprisitvirtinaprisitvirtinaprisitvirtina    prieprieprieprie    neapdirbto,neapdirbto,neapdirbto,neapdirbto,    
negunegunegunegu    šlifuotošlifuotošlifuotošlifuoto    paviršiaus.paviršiaus.paviršiaus.paviršiaus.    

DispersiniaiDispersiniaiDispersiniaiDispersiniai    dažai,dažai,dažai,dažai,    visųvisųvisųvisų    pirmapirmapirmapirma    sodriaisodriaisodriaisodriai    raudoraudoraudoraudo----    
ni,ni,ni,ni,    yrayrayrayra    nepaprastainepaprastainepaprastainepaprastai    patvarūs.patvarūs.patvarūs.patvarūs.    PalyginusPalyginusPalyginusPalyginus    susususu    kitokitokitokito----    
mismismismis    dažųdažųdažųdažų    rūšimis,rūšimis,rūšimis,rūšimis,    dispersiniaisdispersiniaisdispersiniaisdispersiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    dažytusdažytusdažytusdažytus    
paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    prižiūprižiūprižiūprižiūrėtirėtirėtirėti    lengviausia.lengviausia.lengviausia.lengviausia.    TereikiaTereikiaTereikiaTereikia    tiktiktiktik    
nušveistinušveistinušveistinušveisti    iriririr    išišišiš    naujonaujonaujonaujo    nudažyti.nudažyti.nudažyti.nudažyti.    
 

PramoniniaiPramoniniaiPramoniniaiPramoniniai    dispersiniaidispersiniaidispersiniaidispersiniai    dažaidažaidažaidažai    

FabrikoFabrikoFabrikoFabriko    gamintųgamintųgamintųgamintų    dažųdažųdažųdažų    galimagalimagalimagalima    įsigytiįsigytiįsigytiįsigyti    iriririr    skystų,skystų,skystų,skystų,    iriririr    
pastos,pastos,pastos,pastos,    iriririr    milteliųmilteliųmilteliųmiltelių    pavidalu,pavidalu,pavidalu,pavidalu,    juosjuosjuosjuos    tereikiatereikiatereikiatereikia    užpiltiužpiltiužpiltiužpilti    
vandeniu.vandeniu.vandeniu.vandeniu.    FabrikeFabrikeFabrikeFabrike    gamintigamintigamintigaminti    dažaidažaidažaidažai    skiriasiskiriasiskiriasiskiriasi    nuonuonuonuo    
namųnamųnamųnamų    sąlygomissąlygomissąlygomissąlygomis    ruoštųruoštųruoštųruoštų    tuo,tuo,tuo,tuo,    kadkadkadkad    įįįį    juosjuosjuosjuos    dedamadedamadedamadedama    
konservavimokonservavimokonservavimokonservavimo    priemonių.priemonių.priemonių.priemonių.    

ŠiosŠiosŠiosŠios    rūšiesrūšiesrūšiesrūšies    kitųkitųkitųkitų    spalvųspalvųspalvųspalvų    dažųdažųdažųdažų    gamybagamybagamybagamyba    yrayrayrayra    besibesibesibesi----    
vystanti,vystanti,vystanti,vystanti,    perspektyviperspektyviperspektyviperspektyvi    dažųdažųdažųdažų    pramonėspramonėspramonėspramonės    šaka.šaka.šaka.šaka.    

PrekybojePrekybojePrekybojePrekyboje    pasitaikopasitaikopasitaikopasitaiko    daugybėsdaugybėsdaugybėsdaugybės    tipųtipųtipųtipų    dažų,dažų,dažų,dažų,    
turinčiųturinčiųturinčiųturinčių    panašumopanašumopanašumopanašumo    susususu    tradiciniaistradiciniaistradiciniaistradiciniais    raudonaisraudonaisraudonaisraudonais    
dažais,dažais,dažais,dažais,    tačiautačiautačiautačiau    įįįį    pastarųjųpastarųjųpastarųjųpastarųjų    sudėtįsudėtįsudėtįsudėtį    įeinaįeinaįeinaįeina    kitikitikitikiti    rišikrišikrišikrišik----    
liai,liai,liai,liai,    bebebebe    to,to,to,to,    jųjųjųjų    kiekkiekkiekkiek    kitokioskitokioskitokioskitokios    savybės.savybės.savybės.savybės.    TodėlTodėlTodėlTodėl    būtinabūtinabūtinabūtina    
visadavisadavisadavisada    atidžiaiatidžiaiatidžiaiatidžiai    perskaitytiperskaitytiperskaitytiperskaityti    sudedamųjųsudedamųjųsudedamųjųsudedamųjų    daliųdaliųdaliųdalių    
sąrašą.sąrašą.sąrašą.sąrašą.    AtkreipkiteAtkreipkiteAtkreipkiteAtkreipkite    dėmesįdėmesįdėmesįdėmesį    įįįį    lateksolateksolateksolatekso    kiekį.kiekį.kiekį.kiekį.    

PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant    reikiareikiareikiareikia    nepamirštinepamirštinepamirštinepamiršti    atsižvelgtiatsižvelgtiatsižvelgtiatsižvelgti    įįįį    tai,tai,tai,tai,    
kadkadkadkad    skirtingųskirtingųskirtingųskirtingų    gamintojųgamintojųgamintojųgamintojų    paruoštiparuoštiparuoštiparuošti    dažųdažųdažųdažų    atspatspatspatspalvialvialvialvi----    
aiaiaiai    galigaligaligali    skirtis.skirtis.skirtis.skirtis.    
 

DažymasDažymasDažymasDažymas    

DispersiniaisDispersiniaisDispersiniaisDispersiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    lengvalengvalengvalengva    dažyti,dažyti,dažyti,dažyti,    betbetbetbet    svarbusvarbusvarbusvarbu    
stengtisstengtisstengtisstengtis    neužteptineužteptineužteptineužtepti    perperperper    storostorostorostoro    sluoksnio.sluoksnio.sluoksnio.sluoksnio.    FabrikoFabrikoFabrikoFabriko    
gamintigamintigamintigaminti    dažaidažaidažaidažai    neretaineretaineretaineretai    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    skiedžiamiskiedžiamiskiedžiamiskiedžiami    vanvanvanvan----    
deniu,deniu,deniu,deniu,    kadkadkadkad    įgautųįgautųįgautųįgautų    tinkamątinkamątinkamątinkamą    dažymuidažymuidažymuidažymui    konsistenkonsistenkonsistenkonsisten----    
ciją.ciją.ciją.ciją.    

DažytiDažytiDažytiDažyti    galimagalimagalimagalima    iriririr    sausu,sausu,sausu,sausu,    iriririr    drėdrėdrėdrėgnugnugnugnu    oru,oru,oru,oru,    rezulrezulrezulrezul----    
tatotatotatotato    kokybėkokybėkokybėkokybė    nuonuonuonuo    totototo    nenukenčia,nenukenčia,nenukenčia,nenukenčia,    tačiautačiautačiautačiau    reikėtųreikėtųreikėtųreikėtų    
vengtivengtivengtivengti    dirbti,dirbti,dirbti,dirbti,    esantesantesantesant    stipriemsstipriemsstipriemsstipriems    saulėmssaulėmssaulėmssaulėms    spinduspinduspinduspindu----    
liams.liams.liams.liams.    TadaTadaTadaTada    dažaidažaidažaidažai    džiūstadžiūstadžiūstadžiūsta    labailabailabailabai    greitaigreitaigreitaigreitai    iriririr    blogaiblogaiblogaiblogai    
prisitvirtina.prisitvirtina.prisitvirtina.prisitvirtina.    DažymuiDažymuiDažymuiDažymui    geriausiaigeriausiaigeriausiaigeriausiai    tinkatinkatinkatinka    nedideli,nedideli,nedideli,nedideli,    
vadinamiejivadinamiejivadinamiejivadinamieji    plafoniniaiplafoniniaiplafoniniaiplafoniniai    teptukai.teptukai.teptukai.teptukai.    AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    daždaždaždaž----    
niausiainiausiainiausiainiausiai    naudotinaudotinaudotinaudoti    "ragai","ragai","ragai","ragai",    tradiciniaitradiciniaitradiciniaitradiciniai    lenktakočiailenktakočiailenktakočiailenktakočiai    
teptukai.teptukai.teptukai.teptukai.    BaigusBaigusBaigusBaigus    dažyti,dažyti,dažyti,dažyti,    teptukaiteptukaiteptukaiteptukai    išplaunamiišplaunamiišplaunamiišplaunami    vanvanvanvan----    
deniudeniudeniudeniu    iriririr    muilu.muilu.muilu.muilu.    
 

ParuošimasParuošimasParuošimasParuošimas    

PaprastaiPaprastaiPaprastaiPaprastai    dispersiniaidispersiniaidispersiniaidispersiniai    dažaidažaidažaidažai    buvobuvobuvobuvo    ruošiamiruošiamiruošiamiruošiami    dardardardar----    
bobobobo    vietoje.vietoje.vietoje.vietoje.    VisiVisiVisiVisi    komponentaikomponentaikomponentaikomponentai    buvobuvobuvobuvo    virinamivirinamivirinamivirinami    karkarkarkar----    
tu,tu,tu,tu,    maseimaseimaseimasei    atvėsus,atvėsus,atvėsus,atvėsus,    jaujaujaujau    buvobuvobuvobuvo    gagagagalimalimalimalima    dažyti.dažyti.dažyti.dažyti.    

PastaraisiaisPastaraisiaisPastaraisiaisPastaraisiais    dešimtmečiaisdešimtmečiaisdešimtmečiaisdešimtmečiais    gaminamigaminamigaminamigaminami    iriririr    raurauraurau----    
doni,doni,doni,doni,    iriririr    kitokiųkitokiųkitokiųkitokių    spalvųspalvųspalvųspalvų    dispersiniaidispersiniaidispersiniaidispersiniai    dažai.dažai.dažai.dažai.    DažDažDažDaž----    
niausiainiausiainiausiainiausiai    tuotuotuotuo    užsiimaužsiimaužsiimaužsiima    pramonė.pramonė.pramonė.pramonė.    

RaudonųjųRaudonųjųRaudonųjųRaudonųjų    dispersiniųdispersiniųdispersiniųdispersinių    dažųdažųdažųdažų    pigmentepigmentepigmentepigmente    yrayrayrayra    gegegege----    
ležiesležiesležiesležies    oksido,oksido,oksido,oksido,    kuriskuriskuriskuris    išišišiš    esmėsesmėsesmėsesmės    yrayrayrayra    antrinisantrinisantrinisantrinis    sierossierossierossieros    iriririr    
alūnoalūnoalūnoalūno    gamybosgamybosgamybosgamybos    produktas.produktas.produktas.produktas.    PigmentoPigmentoPigmentoPigmento    atspalviaiatspalviaiatspalviaiatspalviai    
įvairuoja,įvairuoja,įvairuoja,įvairuoja,    priklausomaipriklausomaipriklausomaipriklausomai    nuonuonuonuo    degimodegimodegimodegimo    temperatūtemperatūtemperatūtemperatū----    
ros.ros.ros.ros.    

GeležiesGeležiesGeležiesGeležies    oksidasoksidasoksidasoksidas    išišišiš    DidžiųjųDidžiųjųDidžiųjųDidžiųjų    variovariovariovario    kalnųkalnųkalnųkalnų    kakakaka----    
syklųsyklųsyklųsyklų    FaluneFaluneFaluneFalune    vadinamasvadinamasvadinamasvadinamas    FalunoFalunoFalunoFaluno    raudonaisiaisraudonaisiaisraudonaisiaisraudonaisiais    
dažais.dažais.dažais.dažais.    KaipKaipKaipKaip    tiktiktiktik    šisšisšisšis    pigmentaspigmentaspigmentaspigmentas    iriririr    naudojamas,naudojamas,naudojamas,naudojamas,    
gaminantgaminantgaminantgaminant    tradiciniustradiciniustradiciniustradicinius    raudonuosiusraudonuosiusraudonuosiusraudonuosius    dispedispedispedispersiniusrsiniusrsiniusrsinius    
dažus.dažus.dažus.dažus.    Taigi,Taigi,Taigi,Taigi,    FalunoFalunoFalunoFaluno    raudoniejiraudoniejiraudoniejiraudonieji    yrayrayrayra    nenenene    pačiųpačiųpačiųpačių    dažų,dažų,dažų,dažų,    
oooo    dažųdažųdažųdažų    pigmentopigmentopigmentopigmento    pavadinimas.pavadinimas.pavadinimas.pavadinimas.    

RuošiantRuošiantRuošiantRuošiant    kitųkitųkitųkitų    spalvųspalvųspalvųspalvų    dispersiniusdispersiniusdispersiniusdispersinius    dažus,dažus,dažus,dažus,    galigaligaligali----    
mamamama    naudotinaudotinaudotinaudoti    įvairiusįvairiusįvairiusįvairius    dirvožemiodirvožemiodirvožemiodirvožemio    iriririr    mineralųmineralųmineralųmineralų    pigpigpigpig----    
mentus.mentus.mentus.mentus.    ŠviesiųŠviesiųŠviesiųŠviesių    atspalviųatspalviųatspalviųatspalvių    dažamsdažamsdažamsdažams    geriaugeriaugeriaugeriau    tinkatinkatinkatinka    
cinko,cinko,cinko,cinko,    oooo    nenenene    geležiesgeležiesgeležiesgeležies    kuparosas.kuparosas.kuparosas.kuparosas.    GeležiesGeležiesGeležiesGeležies    kuparokuparokuparokuparo----    
sassassassas    galigaligaligali    taiptaiptaiptaip    paveiktipaveiktipaveiktipaveikti    dažus,dažus,dažus,dažus,    kadkadkadkad    jiejiejiejie    imsimsimsims    vietomisvietomisvietomisvietomis    
keistikeistikeistikeisti    spalvą,spalvą,spalvą,spalvą,    atsirasatsirasatsirasatsiras    dėmių.dėmių.dėmių.dėmių.    

ŠviesiųŠviesiųŠviesiųŠviesių    spalvųspalvųspalvųspalvų    dažaidažaidažaidažai    visaisvisaisvisaisvisais    atžvilgiaisatžvilgiaisatžvilgiaisatžvilgiais    yrayrayrayra    mamamama----    
žiaužiaužiaužiau    atsparūsatsparūsatsparūsatsparūs    užužužuž    tamsius.tamsius.tamsius.tamsius.    



 

 

15151515    

  

ReceptasReceptasReceptasReceptas    PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant    

Tiems,Tiems,Tiems,Tiems,    kuriekuriekuriekurie    norinorinorinori    patyspatyspatyspatys    pasigamintipasigamintipasigamintipasigaminti    raudonųraudonųraudonųraudonų    disdisdisdis----
persingpersingpersingpersing    dažų,dažų,dažų,dažų,    pateikiamaspateikiamaspateikiamaspateikiamas    bazinisbazinisbazinisbazinis    receptas,receptas,receptas,receptas,    jojojojo
laikytasilaikytasilaikytasilaikytasi    nuonuonuonuo    18181818----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    NuoNuoNuoNuo    19191919----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    šisšisšisšis    receprecepreceprecep----
tastastastas    jaujaujaujau    buvobuvobuvobuvo    užrašomasužrašomasužrašomasužrašomas    antantantant    dažųdažųdažųdažų    statiniųstatiniųstatiniųstatinių    dangčių.dangčių.dangčių.dangčių.    

"2"2"2"2    kgkgkgkg    geležiesgeležiesgeležiesgeležies    kuparosokuparosokuparosokuparoso    išmaišomaišmaišomaišmaišomaišmaišoma    501501501501    verdančioverdančioverdančioverdančio
vandens.Įvandens.Įvandens.Įvandens.Į    mišinįmišinįmišinįmišinį    pridedamapridedamapridedamapridedama    2222    k.k.k.k.    popopopo    2,52,52,52,5    kgkgkgkg    smulsmulsmulsmul----
kiaikiaikiaikiai    maltųmaltųmaltųmaltų    ruginiųruginiųruginiųruginių    miltų.miltų.miltų.miltų.    PoPoPoPo    15151515    min.min.min.min.    virimo,virimo,virimo,virimo,    inininin----
tensyviaitensyviaitensyviaitensyviai    maišant,maišant,maišant,maišant,    pridedamapridedamapridedamapridedama    8888    kgkgkgkg    raudonoraudonoraudonoraudono    pigpigpigpig----
mento,mento,mento,mento,    paviruspaviruspaviruspavirus    dardardardar    15151515    min.,min.,min.,min.,    mišinysmišinysmišinysmišinys    yrayrayrayra
paruoštasparuoštasparuoštasparuoštas    dažymui."dažymui."dažymui."dažymui."    

RaudonaisRaudonaisRaudonaisRaudonais    dažaisdažaisdažaisdažais    purkštipurkštipurkštipurkšti    pradėtapradėtapradėtapradėta    šiošiošiošio    amžiausamžiausamžiausamžiaus
5555----ameameameame    dešimtmetyje.dešimtmetyje.dešimtmetyje.dešimtmetyje.    DažDažDažDažniausiainiausiainiausiainiausiai    taitaitaitai    buvobuvobuvobuvo    aukšaukšaukšaukš----
titititi    iriririr    didelididelididelidideli    ūkinėsūkinėsūkinėsūkinės    paskirtiespaskirtiespaskirtiespaskirties    pastatai.pastatai.pastatai.pastatai.    ŠisŠisŠisŠis    metometometometo----
dasdasdasdas    geriausiaigeriausiaigeriausiaigeriausiai    tinkatinkatinkatinka    statiniamsstatiniamsstatiniamsstatiniams    susususu    kuokuokuokuo    mažiaumažiaumažiaumažiau
dalių,dalių,dalių,dalių,    kuriaskuriaskuriaskurias    reikėtųreikėtųreikėtųreikėtų    apdengtiapdengtiapdengtiapdengti    priešpriešpriešprieš    dažant.dažant.dažant.dažant.    

PurškiantPurškiantPurškiantPurškiant    atsirandaatsirandaatsirandaatsiranda    tamtamtamtam    tikrastikrastikrastikras    pavojus,pavojus,pavojus,pavojus,    kadkadkadkad    
dažųdažųdažųdažų    sluoksnissluoksnissluoksnissluoksnis    busbusbusbus    perperperper    storas,storas,storas,storas,    oooo    taitaitaitai    galigaligaligali    sukesukesukesukeltiltiltilti    
dažųdažųdažųdažų    sluoksniosluoksniosluoksniosluoksnio    skilinėjimąskilinėjimąskilinėjimąskilinėjimą    iriririr    laupymąsi.laupymąsi.laupymąsi.laupymąsi.    PerPerPerPer    stostostosto----    
riririri    sluoksniaisluoksniaisluoksniaisluoksniai    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    susidaro,susidaro,susidaro,susidaro,    pasipildantpasipildantpasipildantpasipildant    dažųdažųdažųdažų    
purkštuvepurkštuvepurkštuvepurkštuve    iriririr    purškiantpurškiantpurškiantpurškiant    sienossienossienossienos    dalisdalisdalisdalis    popopopo    stogostogostogostogo    
kraštu.kraštu.kraštu.kraštu.    

DažantDažantDažantDažant    pirmąpirmąpirmąpirmą    kartąkartąkartąkartą    

DaromaDaromaDaromaDaroma    taip:taip:taip:taip:    

dažomadažomadažomadažoma    llll----2k.2k.2k.2k.    

PaprastaiPaprastaiPaprastaiPaprastai    užtenkaužtenkaužtenkaužtenka    nudažytinudažytinudažytinudažyti    lk.,lk.,lk.,lk.,    betbetbetbet    jeijeijeijei    dažaidažaidažaidažai    
labailabailabailabai    skysti,skysti,skysti,skysti,    tenkatenkatenkatenka    dažytidažytidažytidažyti    porąporąporąporą    kartų.kartų.kartų.kartų.    

DaromaDaromaDaromaDaroma    taip:taip:taip:taip:    

senasissenasissenasissenasis    dažųdažųdažųdažų    sluoksnissluoksnissluoksnissluoksnis    nugrandomasnugrandomasnugrandomasnugrandomas    iriririr    
nuvalomas,nuvalomas,nuvalomas,nuvalomas,    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    nudažomasnudažomasnudažomasnudažomas    lk.lk.lk.lk.    

PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    dispersiniaisdispersiniaisdispersiniaisdispersiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    dažydažydažydažy----    
tustustustus    paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    jiejiejiejie    nutrinaminutrinaminutrinaminutrinami    metaliniumetaliniumetaliniumetaliniu    arararar    karnikarnikarnikarni----    
niuniuniuniu    šepečiušepečiušepečiušepečiu    taip,taip,taip,taip,    kadkadkadkad    būtųbūtųbūtųbūtų    pašalintipašalintipašalintipašalinti    visivisivisivisi    apsilaupęapsilaupęapsilaupęapsilaupę    
dažai.dažai.dažai.dažai.    PoPoPoPo    totototo    švariaišvariaišvariaišvariai    nušluostoma.nušluostoma.nušluostoma.nušluostoma.    SukalamosSukalamosSukalamosSukalamos    vivivivi----    
sossossossos    išlindusiosišlindusiosišlindusiosišlindusios    vinys.vinys.vinys.vinys.    PažeistiPažeistiPažeistiPažeisti    paneliaipaneliaipaneliaipaneliai    iriririr    įpuvuįpuvuįpuvuįpuvu----    
siossiossiossios    dalysdalysdalysdalys    pakeičiamospakeičiamospakeičiamospakeičiamos    sveikomis.sveikomis.sveikomis.sveikomis.    

BūtinaBūtinaBūtinaBūtina    žiūrėti,žiūrėti,žiūrėti,žiūrėti,    kadkadkadkad    perdažantperdažantperdažantperdažant    naujųjųnaujųjųnaujųjųnaujųjų    dažųdažųdažųdažų    atatatat----    
spalvisspalvisspalvisspalvis    atitiktųatitiktųatitiktųatitiktų    senąjį.senąjį.senąjį.senąjį.    YpačYpačYpačYpač    taitaitaitai    svarbu,svarbu,svarbu,svarbu,    kaikaikaikai    nenenene    
perdažoma,perdažoma,perdažoma,perdažoma,    oooo    tiktiktiktik    padažoma.padažoma.padažoma.padažoma.    

Vietos,Vietos,Vietos,Vietos,    kurkurkurkur    pakeistospakeistospakeistospakeistos    įpuvusiosįpuvusiosįpuvusiosįpuvusios    iriririr    apgadintosapgadintosapgadintosapgadintos    
medinėsmedinėsmedinėsmedinės    dalys,dalys,dalys,dalys,    visadavisadavisadavisada    išišišiš    pradžiųpradžiųpradžiųpradžių    atrodoatrodoatrodoatrodo    šviesesšviesesšviesesšvieses----    
nės,nės,nės,nės,    betbetbetbet    paskuipaskuipaskuipaskui    ganaganaganagana    greitgreitgreitgreit    visasvisasvisasvisas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    suviesuviesuviesuvie----    
nodėja.nodėja.nodėja.nodėja.    KartaisKartaisKartaisKartais    įstatytąsiasįstatytąsiasįstatytąsiasįstatytąsias    dalisdalisdalisdalis    tenkatenkatenkatenka    atskiraiatskiraiatskiraiatskirai    
padažytipadažytipadažytipadažyti    popopopo    keletokeletokeletokeleto    metų.metų.metų.metų.    
 

PastabaPastabaPastabaPastaba    

JokiuJokiuJokiuJokiu    būdubūdubūdubūdu    nevalianevalianevalianevalia    dažytidažytidažytidažyti    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    dispersiniaisdispersiniaisdispersiniaisdispersiniais    
dažaisdažaisdažaisdažais    dažytųdažytųdažytųdažytų    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    kokioskokioskokioskokios    kitoskitoskitoskitos    rūšiesrūšiesrūšiesrūšies    dažais.dažais.dažais.dažais.    
JeiJeiJeiJei    kadakadakadakada    pereitapereitapereitapereita    prieprieprieprie    kitokiųkitokiųkitokiųkitokių    dažų:dažų:dažų:dažų:    alkidinių,alkidinių,alkidinių,alkidinių,    lalalala----    
teksiniųteksiniųteksiniųteksinių    arararar    pan.,pan.,pan.,pan.,    popopopo    totototo    jaujaujaujau    nebegalimanebegalimanebegalimanebegalima    dažytidažytidažytidažyti    disdisdisdis----    
persiniaispersiniaispersiniaispersiniais    dažais,dažais,dažais,dažais,    netnetnetnet    jeijeijeijei    iriririr    visasvisasvisasvisas    senasissenasissenasissenasis    sluokssluokssluokssluoks----    
nisnisnisnis    nugrandomas.nugrandomas.nugrandomas.nugrandomas.    

KartaisKartaisKartaisKartais    įįįį    dažusdažusdažusdažus    dardardardar    įdedamaįdedamaįdedamaįdedama    truputistruputistruputistruputis    medžiomedžiomedžiomedžio    
dervos.dervos.dervos.dervos.    TokiuTokiuTokiuTokiu    atveju,atveju,atveju,atveju,    perdažantperdažantperdažantperdažant    medžiomedžiomedžiomedžio    dervadervadervaderva    
dažamsdažamsdažamsdažams    būtina,būtina,būtina,būtina,    kadkadkadkad    būtųbūtųbūtųbūtų    gautasgautasgautasgautas    tastastastas    patspatspatspats    atspalatspalatspalatspal----    
vis,vis,vis,vis,    iriririr    dažaidažaidažaidažai    geriaugeriaugeriaugeriau    prisitvirtintų.prisitvirtintų.prisitvirtintų.prisitvirtintų.    



 

 

16161616    

  
Kalkiniai dažai 

KalkiniaiKalkiniaiKalkiniaiKalkiniai    dažaidažaidažaidažai    jaujaujaujau    keletąkeletąkeletąkeletą    šimtmečiųšimtmečiųšimtmečiųšimtmečių    naudojaminaudojaminaudojaminaudojami    
iriririr    išoriniamsišoriniamsišoriniamsišoriniams    iriririr    vidiniamsvidiniamsvidiniamsvidiniams    tinkuotiemstinkuotiemstinkuotiemstinkuotiems    paviršiams.paviršiams.paviršiams.paviršiams.    
20202020----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    vid.vid.vid.vid.    nuonuonuonuo    tinkavimotinkavimotinkavimotinkavimo    kalkėmiskalkėmiskalkėmiskalkėmis    visvisvisvis    labiaulabiaulabiaulabiau    
pereitapereitapereitapereita    prieprieprieprie    tinkavimotinkavimotinkavimotinkavimo    cementu.cementu.cementu.cementu.    DėlDėlDėlDėl    totototo    kalkiniųkalkiniųkalkiniųkalkinių    
dažųdažųdažųdažų    paklausapaklausapaklausapaklausa    žymiaižymiaižymiaižymiai    sumažėjo.sumažėjo.sumažėjo.sumažėjo.    

ŠiandienŠiandienŠiandienŠiandien    kalkiniaikalkiniaikalkiniaikalkiniai    dažaidažaidažaidažai    dažniausiaidažniausiaidažniausiaidažniausiai    naudonaudonaudonaudo----    
jamijamijamijami    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    šiaisšiaisšiaisšiais    dažaisdažaisdažaisdažais    dažytiemsdažytiemsdažytiemsdažytiems    nukalkinnukalkinnukalkinnukalkin----    
tiemstiemstiemstiems    paviršiamspaviršiamspaviršiamspaviršiams    perdažytiperdažytiperdažytiperdažyti    arbaarbaarbaarba    nudažytinudažytinudažytinudažyti    naujainaujainaujainaujai    
nutinkuotusnutinkuotusnutinkuotusnutinkuotus    statiniusstatiniusstatiniusstatinius    ----    kultūroskultūroskultūroskultūros    iriririr    architektūrosarchitektūrosarchitektūrosarchitektūros    
paminklus.paminklus.paminklus.paminklus.    
 

SudėtisSudėtisSudėtisSudėtis ________________________________________________________________________________________________________________________     

KalkiniaiKalkiniaiKalkiniaiKalkiniai    dažaidažaidažaidažai    gaunamigaunamigaunamigaunami    išišišiš    vandens,vandens,vandens,vandens,    gesintųgesintųgesintųgesintų    kalkalkalkal----    
kiųkiųkiųkių    (kalkių(kalkių(kalkių(kalkių    hidroksido)hidroksido)hidroksido)hidroksido)    ir,ir,ir,ir,    pagalpagalpagalpagal    pageidavimą,pageidavimą,pageidavimą,pageidavimą,    
pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    KalkėsKalkėsKalkėsKalkės    atstojaatstojaatstojaatstoja    iriririr    dažųdažųdažųdažų    rišiklį,rišiklį,rišiklį,rišiklį,    iriririr    baltąbaltąbaltąbaltą    
pigmentą.pigmentą.pigmentą.pigmentą.    

GesintosGesintosGesintosGesintos    kalkėskalkėskalkėskalkės    gaunamosgaunamosgaunamosgaunamos    vadinamąsiasvadinamąsiasvadinamąsiasvadinamąsias    dededede----    
gintasgintasgintasgintas    kalkeskalkeskalkeskalkes    (kalcio(kalcio(kalcio(kalcio    oksidą)oksidą)oksidą)oksidą)    užpylusužpylusužpylusužpylus    vandeniu.vandeniu.vandeniu.vandeniu.    
DegintosDegintosDegintosDegintos    kalkėskalkėskalkėskalkės    savosavosavosavo    ruožturuožturuožturuožtu    gaunamosgaunamosgaunamosgaunamos    kalkakkalkakkalkakkalkak----    
menįmenįmenįmenį    (kalcio(kalcio(kalcio(kalcio    karbonatą)karbonatą)karbonatą)karbonatą)    deginantdeginantdeginantdeginant    krosnyje.krosnyje.krosnyje.krosnyje.    

JeiJeiJeiJei    įpilamaįpilamaįpilamaįpilama    tiktiktiktik    tiektiektiektiek    vandens,vandens,vandens,vandens,    kiekkiekkiekkiek    reikiareikiareikiareikia    dededede----    
gintomsgintomsgintomsgintoms    kalkėmskalkėmskalkėmskalkėms    užgesinti,užgesinti,užgesinti,užgesinti,    gaunamosgaunamosgaunamosgaunamos    sausaisausaisausaisausai    gegegege----    
sintossintossintossintos    kalkės,kalkės,kalkės,kalkės,    jeijeijeijei    vandensvandensvandensvandens    kiekiskiekiskiekiskiekis    didesnis,didesnis,didesnis,didesnis,    gaunagaunagaunagauna----    
mosmosmosmos    šlapiaišlapiaišlapiaišlapiai    gesintosgesintosgesintosgesintos    kalkės.kalkės.kalkės.kalkės.    DažamsDažamsDažamsDažams    gamintigamintigamintigaminti    
tradiciškaitradiciškaitradiciškaitradiciškai    vartojamosvartojamosvartojamosvartojamos    pastarosios.pastarosios.pastarosios.pastarosios.    

ToliauToliauToliauToliau    pateikiamaspateikiamaspateikiamaspateikiamas    būdasbūdasbūdasbūdas    kalkiniamskalkiniamskalkiniamskalkiniams    dažamsdažamsdažamsdažams    
pasigamintipasigamintipasigamintipasigaminti    išišišiš    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    pastospastospastospastos    ----    šlapiaišlapiaišlapiaišlapiai    gesintųgesintųgesintųgesintų    kalkalkalkal----    
kiųkiųkiųkių    arbaarbaarbaarba    specialiuspecialiuspecialiuspecialiu    būdubūdubūdubūdu    apdirbtųapdirbtųapdirbtųapdirbtų    sausaisausaisausaisausai    gesintųgesintųgesintųgesintų    
kalkių.kalkių.kalkių.kalkių.    
 

SavybėsSavybėsSavybėsSavybės    

DėlDėlDėlDėl    savosavosavosavo    išvaizdos,išvaizdos,išvaizdos,išvaizdos,    tikriautikriautikriautikriau    tariant,tariant,tariant,tariant,    dėldėldėldėl    savosavosavosavo    tarsitarsitarsitarsi    
gyvogyvogyvogyvo    dažųdažųdažųdažų    sluoksniosluoksniosluoksniosluoksnio    paviršiaus,paviršiaus,paviršiaus,paviršiaus,    kalkiniaikalkiniaikalkiniaikalkiniai    dažaidažaidažaidažai    
iriririr    yrayrayrayra    labiausiailabiausiailabiausiailabiausiai    vertinami.vertinami.vertinami.vertinami.    Jie,Jie,Jie,Jie,    bebebebe    to,to,to,to,    yrayrayrayra    palygipalygipalygipalygi----    
nusnusnusnus    pigūs,pigūs,pigūs,pigūs,    juosjuosjuosjuos    lengvalengvalengvalengva    prižiūrėtiprižiūrėtiprižiūrėtiprižiūrėti    iriririr    atnaujinti.atnaujinti.atnaujinti.atnaujinti.    
DažųDažųDažųDažų    sluoksnis,sluoksnis,sluoksnis,sluoksnis,    laikuilaikuilaikuilaikui    bėgant,bėgant,bėgant,bėgant,    imaimaimaima    trupėti,trupėti,trupėti,trupėti,    taitaitaitai    
palengvinapalengvinapalengvinapalengvina    darbądarbądarbądarbą    perdažant.perdažant.perdažant.perdažant.    

DažaiDažaiDažaiDažai    geraigeraigeraigerai    prisitvirtinaprisitvirtinaprisitvirtinaprisitvirtina    prieprieprieprie    kalkėmiskalkėmiskalkėmiskalkėmis    tinkuotinkuotinkuotinkuo----    
totototo    paviršiaus,paviršiaus,paviršiaus,paviršiaus,    jeijeijeijei    jiejiejiejie    teisingaiteisingaiteisingaiteisingai    paruošiamiparuošiamiparuošiamiparuošiami    iriririr    tepatepatepatepa----    
mi.mi.mi.mi.    TaTaTaTačiaučiaučiaučiau    šiešiešiešie    dažaidažaidažaidažai    blogaiblogaiblogaiblogai    prilimpaprilimpaprilimpaprilimpa    prieprieprieprie    gipsigipsigipsigipsi----    
niųniųniųnių    iriririr    cementiniųcementiniųcementiniųcementinių    paviršių.paviršių.paviršių.paviršių.    DažantDažantDažantDažant    išsikišusiusišsikišusiusišsikišusiusišsikišusius    
objektus,objektus,objektus,objektus,    pvz.,pvz.,pvz.,pvz.,    bažnyčiųbažnyčiųbažnyčiųbažnyčių    bokštus,bokštus,bokštus,bokštus,    reikiareikiareikiareikia    atsiminatsiminatsiminatsimin----    
ti,ti,ti,ti,    kadkadkadkad    dažaidažaidažaidažai    tokiojetokiojetokiojetokioje    vietojevietojevietojevietoje    išsilaikysišsilaikysišsilaikysišsilaikys    neilgai.neilgai.neilgai.neilgai.    

KalkiniaiKalkiniaiKalkiniaiKalkiniai    dažaidažaidažaidažai    beveikbeveikbeveikbeveik    visiškaivisiškaivisiškaivisiškai    nesulaikonesulaikonesulaikonesulaiko    drėgdrėgdrėgdrėg----    
mės,mės,mės,mės,    netginetginetginetgi    skysčskysčskysčskysčioioioio    pavidalu.pavidalu.pavidalu.pavidalu.    
 

ParuošimasParuošimasParuošimasParuošimas    

DažantDažantDažantDažant    kalkėmis,kalkėmis,kalkėmis,kalkėmis,    imamaimamaimamaimama    vadinamojovadinamojovadinamojovadinamojo    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    piepiepiepie----    
no,no,no,no,    t.y.t.y.t.y.t.y.    vandenyjevandenyjevandenyjevandenyje    išmaišytosišmaišytosišmaišytosišmaišytos    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    pastos,pastos,pastos,pastos,    įįįį    kuriąkuriąkuriąkurią    
pagalpagalpagalpagal    pageidavimąpageidavimąpageidavimąpageidavimą    įberiamaįberiamaįberiamaįberiama    pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    BaltiemsBaltiemsBaltiemsBaltiems    

dažamsdažamsdažamsdažams    imamaimamaimamaimama    nepigmentuotanepigmentuotanepigmentuotanepigmentuota    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    pasta.pasta.pasta.pasta.    KadKadKadKad    
dažaidažaidažaidažai    geriaugeriaugeriaugeriau    įsigertųįsigertųįsigertųįsigertų    įįįį    tinką,tinką,tinką,tinką,    priešpriešpriešprieš    dažantdažantdažantdažant    tinkastinkastinkastinkas    
nutepamasnutepamasnutepamasnutepamas    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vandeniu.vandeniu.vandeniu.vandeniu.    BaigusBaigusBaigusBaigus    darbą,darbą,darbą,darbą,    kadkadkadkad    
dažaidažaidažaidažai    geriaugeriaugeriaugeriau    prisitvirtintų,prisitvirtintų,prisitvirtintų,prisitvirtintų,    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    galimagalimagalimagalima    papapapa----    
dažytidažytidažytidažyti    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vandeniu.vandeniu.vandeniu.vandeniu.    KiekvienamKiekvienamKiekvienamKiekvienam    dažymuidažymuidažymuidažymui    1111    
mmmm2222    reikalingareikalingareikalingareikalinga    apieapieapieapie    0,510,510,510,51    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vandensvandensvandensvandens    arararar    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    
pieno.pieno.pieno.pieno.    ŠlapiaiŠlapiaiŠlapiaiŠlapiai    gesintųgesintųgesintųgesintų    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    pastapastapastapasta    sveriasveriasveriasveria    apieapieapieapie    1,21,21,21,2    
kgkgkgkg/l./l./l./l.    

KalkiųKalkiųKalkiųKalkių    vanduovanduovanduovanduo    

20202020    kgkgkgkg    šlapiaišlapiaišlapiaišlapiai    gesintųgesintųgesintųgesintų    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    pastospastospastospastos    
100100100100    1111    vandensvandensvandensvandens    

KalkiųKalkiųKalkiųKalkių    pastapastapastapasta    iriririr    vanduovanduovanduovanduo    geraigeraigeraigerai    sumaišomi.sumaišomi.sumaišomi.sumaišomi.    
KalkėmsKalkėmsKalkėmsKalkėms    popopopo    totototo    leidžiamaleidžiamaleidžiamaleidžiama    nusėstinusėstinusėstinusėsti    įįįį    dugną,dugną,dugną,dugną,    oooo    vanvanvanvan----    
duo,duo,duo,duo,    popopopo    parosparosparosparos    susidaręssusidaręssusidaręssusidaręs    viršviršviršvirš    kalkių,kalkių,kalkių,kalkių,    iriririr    yrayrayrayra    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    
vanduo.vanduo.vanduo.vanduo.    

NuoNuoNuoNuo    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vandensvandensvandensvandens    likusilikusilikusilikusi    pastapastapastapasta    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    naunaunaunau----    
dojamadojamadojamadojama    dardardardar    keletąkeletąkeletąkeletą    kartų.kartų.kartų.kartų.    

KalkiųKalkiųKalkiųKalkių    pienaspienaspienaspienas    

20202020    kgkgkgkg    šlapiaišlapiaišlapiaišlapiai    gesintųgesintųgesintųgesintų    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    pastospastospastospastos    
1301130113011301    vandensvandensvandensvandens    

KalkiųKalkiųKalkiųKalkių    pastapastapastapasta    geraigeraigeraigerai    išmaišomaišmaišomaišmaišomaišmaišoma    vandenyje,vandenyje,vandenyje,vandenyje,    
geriausiageriausiageriausiageriausia    elektriniuelektriniuelektriniuelektriniu    maišytuvu.maišytuvu.maišytuvu.maišytuvu.    

IrIrIrIr    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    pienas,pienas,pienas,pienas,    iriririr    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vanduovanduovanduovanduo    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    
ruošiamiruošiamiruošiamiruošiami    gerokaigerokaigerokaigerokai    priešpriešpriešprieš    dažantdažantdažantdažant    iriririr    lakomilakomilakomilakomi    statinėstatinėstatinėstatinė----    
sesesese    susususu    plūduriuojančiaisplūduriuojančiaisplūduriuojančiaisplūduriuojančiais    dangčiais.dangčiais.dangčiais.dangčiais.    TokieTokieTokieTokie    dangčiaidangčiaidangčiaidangčiai    
reikalingireikalingireikalingireikalingi    tam,tam,tam,tam,    kadkadkadkad    dažųdažųdažųdažų    paviršiujepaviršiujepaviršiujepaviršiuje    nesusidarytųnesusidarytųnesusidarytųnesusidarytų    
kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    pluta.pluta.pluta.pluta.    TaipTaipTaipTaip    įvykstaįvykstaįvykstaįvyksta    oreoreoreore    esančiaiesančiaiesančiaiesančiai    angliesangliesangliesanglies    
rūgščiairūgščiairūgščiairūgščiai    reaguojantreaguojantreaguojantreaguojant    susususu    kalkėmis.kalkėmis.kalkėmis.kalkėmis.    JeiJeiJeiJei    plutaplutaplutapluta    visvisvisvis    dėltodėltodėltodėlto    
susidarė,susidarė,susidarė,susidarė,    jąjąjąją    būtinabūtinabūtinabūtina    pašalintipašalintipašalintipašalinti    priešpriešpriešprieš    dažant.dažant.dažant.dažant.    

KalKalKalKalkiųkiųkiųkių    pienaspienaspienaspienas    būtinaibūtinaibūtinaibūtinai    pamaišomaspamaišomaspamaišomaspamaišomas    statinėsestatinėsestatinėsestatinėse    
priešpriešpriešprieš    perpilantperpilantperpilantperpilant    jįjįjįjį    įįįį    mažesniusmažesniusmažesniusmažesnius    indusindusindusindus    dažymui.dažymui.dažymui.dažymui.    
 

PigmentavimasPigmentavimasPigmentavimasPigmentavimas ________________________________________________________________________________________________________________________     

JeiJeiJeiJei    norimanorimanorimanorima    gautigautigautigauti    spalvotusspalvotusspalvotusspalvotus    kalkiniuskalkiniuskalkiniuskalkinius    dažus,dažus,dažus,dažus,    kalkalkalkal----    
kiųkiųkiųkių    pienaspienaspienaspienas    pigmentuojamaspigmentuojamaspigmentuojamaspigmentuojamas    šiemsšiemsšiemsšiems    dažamsdažamsdažamsdažams    skirtuskirtuskirtuskirtu    
pigmentu.pigmentu.pigmentu.pigmentu.    Zr.Zr.Zr.Zr.    psl.psl.psl.psl.    susususu    pigmentopigmentopigmentopigmento    aprašymais.aprašymais.aprašymais.aprašymais.    KalKalKalKal----    
kiųkiųkiųkių    pienaspienaspienaspienas    išišišiš    15%15%15%15%    gesintųgesintųgesintųgesintų    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    pigmentuojapigmentuojapigmentuojapigmentuoja----    
masmasmasmas    susususu    daugiausiadaugiausiadaugiausiadaugiausia    5%5%5%5%    sausosausosausosauso    pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    

Taigi,Taigi,Taigi,Taigi,    pridedantpridedantpridedantpridedant    iriririr    spalvotospalvotospalvotospalvoto    pigmento,pigmento,pigmento,pigmento,    reikėtųreikėtųreikėtųreikėtų    
žinotižinotižinotižinoti    iriririr    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    pienopienopienopieno    koncentraciją.koncentraciją.koncentraciją.koncentraciją.    

VisąVisąVisąVisą    reikiamąreikiamąreikiamąreikiamą    spalvotųspalvotųspalvotųspalvotų    dažųdažųdažųdažų    kiekįkiekįkiekįkiekį    geriausiageriausiageriausiageriausia    
pasigamintipasigamintipasigamintipasigaminti    perperperper    lk.lk.lk.lk.    TodėlTodėlTodėlTodėl    svarbusvarbusvarbusvarbu    teisingaiteisingaiteisingaiteisingai    apapapap----    
skaičskaičskaičskaičiuoti,iuoti,iuoti,iuoti,    kiekkiekkiekkiek    jųjųjųjų    reikės.reikės.reikės.reikės.    RuošiantRuošiantRuošiantRuošiant    dažusdažusdažusdažus    perperperper    kekekeke----    
letąletąletąletą    kartų,kartų,kartų,kartų,    jųjųjųjų    atspalviaiatspalviaiatspalviaiatspalviai    visadavisadavisadavisada    šiekšiekšiekšiek    tiektiektiektiek    skiriasi.skiriasi.skiriasi.skiriasi.    

NaudojantNaudojantNaudojantNaudojant    kalkiniuskalkiniuskalkiniuskalkinius    dažusdažusdažusdažus    dekoratyviniamdekoratyviniamdekoratyviniamdekoratyviniam    
dažymui,dažymui,dažymui,dažymui,    galimagalimagalimagalima    dažytidažytidažytidažyti    iriririr    pigmentuotupigmentuotupigmentuotupigmentuotu    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    
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vandeniu,vandeniu,vandeniu,vandeniu,    tačiautačiautačiautačiau    pigmentopigmentopigmentopigmento    reikiareikiareikiareikia    dėtidėtidėtidėti    daugdaugdaugdaug    mamamama----    
žžžžiau,iau,iau,iau,    negunegunegunegu    įįįį    pigmentuojamąpigmentuojamąpigmentuojamąpigmentuojamą    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    pieną.pieną.pieną.pieną.    PigPigPigPig----    
mentuotomentuotomentuotomentuoto    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vandensvandensvandensvandens    spalvaspalvaspalvaspalva    sodresnė,sodresnė,sodresnė,sodresnė,    tačiautačiautačiautačiau    
jiejiejiejie    blogiaublogiaublogiaublogiau    laikosilaikosilaikosilaikosi    išorėje.išorėje.išorėje.išorėje.    
 

DažymasDažymasDažymasDažymas ____________________________________________________________________________________________________________________________________________     

VidujeVidujeVidujeViduje    kalkiniaiskalkiniaiskalkiniaiskalkiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    galimagalimagalimagalima    dažytidažytidažytidažyti    ištisusištisusištisusištisus    
metus.metus.metus.metus.    LaukeLaukeLaukeLauke    dažytidažytidažytidažyti    geriausiageriausiageriausiageriausia    vėlyvąvėlyvąvėlyvąvėlyvą    pavasarįpavasarįpavasarįpavasarį    iriririr    
vasarą,vasarą,vasarą,vasarą,    gerokaigerokaigerokaigerokai    priešpriešpriešprieš    užeinaužeinaužeinaužeinantntntnt    šalnųšalnųšalnųšalnų    periodui.periodui.periodui.periodui.    
BūtinaBūtinaBūtinaBūtina    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    vengtivengtivengtivengti    tiesioginiųtiesioginiųtiesioginiųtiesioginių    saulėssaulėssaulėssaulės    spinduspinduspinduspindu----    
lių.lių.lių.lių.    PerPerPerPer    dienądienądienądieną    galimagalimagalimagalima    uždėtiuždėtiuždėtiuždėti    vienąvienąvienąvieną    dažųdažųdažųdažų    sluoksnį.sluoksnį.sluoksnį.sluoksnį.    
TinkuotiTinkuotiTinkuotiTinkuoti    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    geraigeraigeraigerai    sudrėkinti.sudrėkinti.sudrėkinti.sudrėkinti.    

DažantDažantDažantDažant    kalkiniaiskalkiniaiskalkiniaiskalkiniais    dažais,dažais,dažais,dažais,    nevalianevalianevalianevalia    nutrauktinutrauktinutrauktinutraukti    
darbo,darbo,darbo,darbo,    kolkolkolkol    visasvisasvisasvisas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    nebusnebusnebusnebus    nudažytas.nudažytas.nudažytas.nudažytas.    TodėlTodėlTodėlTodėl    
parankiausiaparankiausiaparankiausiaparankiausia    būtųbūtųbūtųbūtų    dažytidažytidažytidažyti    keliese.keliese.keliese.keliese.    NutrauktiNutrauktiNutrauktiNutraukti    
dažymądažymądažymądažymą    galimagalimagalimagalima    tiktiktiktik    priėjuspriėjuspriėjuspriėjus    namonamonamonamo    kampąkampąkampąkampą    arararar    kitąkitąkitąkitą    
natūraliąnatūraliąnatūraliąnatūralią    ribą,ribą,ribą,ribą,    jokiujokiujokiujokiu    būdubūdubūdubūdu    nenenene    kurkurkurkur    norsnorsnorsnors    fasadofasadofasadofasado    vivivivi----    
dury,dury,dury,dury,    kurkurkurkur    galigaligaligali    liktiliktiliktilikti    žymūsžymūsžymūsžymūs    teptukoteptukoteptukoteptuko    pėdsakai.pėdsakai.pėdsakai.pėdsakai.    DažųDažųDažųDažų    
reikiareikiareikiareikia    teptiteptiteptitepti    gausiai,gausiai,gausiai,gausiai,    betbetbetbet    nenenene    taip,taip,taip,taip,    kadkadkadkad    jiejiejiejie    nuvarnuvarnuvarnuvar----    
vėtų.vėtų.vėtų.vėtų.    TinkamiausiTinkamiausiTinkamiausiTinkamiausi    yrayrayrayra    plafoniniaiplafoniniaiplafoniniaiplafoniniai    teptukai.teptukai.teptukai.teptukai.    SunSunSunSun----    
kiaikiaikiaikiai    prieinamomsprieinamomsprieinamomsprieinamoms    vietomsvietomsvietomsvietoms    naudojaminaudojaminaudojaminaudojami    ploniploniploniploni    
ilgakočiaiilgakočiaiilgakočiaiilgakočiai    teptukai.teptukai.teptukai.teptukai.    

DažantDažantDažantDažant    dažusdažusdažusdažus    reikiareikiareikiareikia    visvisvisvis    pamaišyti,pamaišyti,pamaišyti,pamaišyti,    kadkadkadkad    neatsineatsineatsineatsi----    
rastųrastųrastųrastų    gumulėlių.gumulėlių.gumulėlių.gumulėlių.    

KalkiniuKalkiniuKalkiniuKalkiniu    vandeniuvandeniuvandeniuvandeniu    patogiausiapatogiausiapatogiausiapatogiausia    dažytidažytidažytidažyti    žemožemožemožemo    
slėgimoslėgimoslėgimoslėgimo    purkštuvu,purkštuvu,purkštuvu,purkštuvu,    kadkadkadkad    dažaidažaidažaidažai    neimtųneimtųneimtųneimtų    varvėti.varvėti.varvėti.varvėti.    

JeiJeiJeiJei    dažaidažaidažaidažai    stipriaistipriaistipriaistipriai    geriasigeriasigeriasigeriasi    įįįį    dažomąjįdažomąjįdažomąjįdažomąjį    paviršių,paviršių,paviršių,paviršių,    
kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vandeniuvandeniuvandeniuvandeniu    nupurškiamanupurškiamanupurškiamanupurškiama    priešpriešpriešprieš    patpatpatpat    dažymą.dažymą.dažymą.dažymą.    
KartaisKartaisKartaisKartais    reikiareikiareikiareikia    nupurkštinupurkštinupurkštinupurkšti    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vandeniuvandeniuvandeniuvandeniu    iriririr    priešpriešpriešprieš    
antrąjįantrąjįantrąjįantrąjį    iriririr    trečiąjįtrečiąjįtrečiąjįtrečiąjį    dažymus.dažymus.dažymus.dažymus.    

NorintNorintNorintNorint    dažymodažymodažymodažymo    procesoprocesoprocesoproceso    metumetumetumetu    apsaugotiapsaugotiapsaugotiapsaugoti    nuonuonuonuo    
perperperper    greitogreitogreitogreito    džiūvimodžiūvimodžiūvimodžiūvimo    iriririr    liūčių,liūčių,liūčių,liūčių,    galimagalimagalimagalima    fasadusfasadusfasadusfasadus    kuokuokuokuo    
norsnorsnorsnors    pridengti.pridengti.pridengti.pridengti.    

LangųLangųLangųLangų    stiklusstiklusstiklusstiklus    būtinabūtinabūtinabūtina    visadavisadavisadavisada    uždengti,uždengti,uždengti,uždengti,    nesnesnesnes    
kalkėskalkėskalkėskalkės    kenkiakenkiakenkiakenkia    stiklui.stiklui.stiklui.stiklui.    JeiJeiJeiJei    akmeninėsakmeninėsakmeninėsakmeninės    pastatopastatopastatopastato    dadadada----    
lyslyslyslys    nebusnebusnebusnebus    dažomos,dažomos,dažomos,dažomos,    juosjuosjuosjuos    būtinabūtinabūtinabūtina    apsaugoti,apsaugoti,apsaugoti,apsaugoti,    užteužteužteužte----    
pantpantpantpant    antantantant    jųjųjųjų    skystoskystoskystoskysto    moliomoliomoliomolio    sluoksnį.sluoksnį.sluoksnį.sluoksnį.    BaigusBaigusBaigusBaigus    dažyti,dažyti,dažyti,dažyti,    
molismolismolismolis    nugrandomas.nugrandomas.nugrandomas.nugrandomas.    
 

DažantDažantDažantDažant    pirmąpirmąpirmąpirmą    kartąkartąkartąkartą ____________________________________________________________________________________________________________    

PriešPriešPriešPrieš    dažymądažymądažymądažymą    tinkuotasistinkuotasistinkuotasistinkuotasis    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    
karbonizavęsis.karbonizavęsis.karbonizavęsis.karbonizavęsis.    TaiTaiTaiTai    trunkatrunkatrunkatrunka    maždaugmaždaugmaždaugmaždaug    4444----5555    savaisavaisavaisavai----    
tes.tes.tes.tes.    PoPoPoPo    totototo    nuvalominuvalominuvalominuvalomi    purslaipurslaipurslaipurslai    iriririr    dulkės.dulkės.dulkės.dulkės.    

DaromaDaromaDaromaDaroma    taip:taip:taip:taip:    nuplaunamanuplaunamanuplaunamanuplaunama    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vandeniu,vandeniu,vandeniu,vandeniu,    
3333----7777    k.k.k.k.    nudažomanudažomanudažomanudažoma    kalkiniaiskalkiniaiskalkiniaiskalkiniais    dažais,dažais,dažais,dažais,    užtvirtinaužtvirtinaužtvirtinaužtvirtina----    
mamamama    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vandeniu.vandeniu.vandeniu.vandeniu.    DažantDažantDažantDažant    išorę,išorę,išorę,išorę,    deddeddeddedamaamaamaama    ikiikiikiiki    7777    
dažųdažųdažųdažų    sluoksnį,sluoksnį,sluoksnį,sluoksnį,    dažantdažantdažantdažant    vidų,vidų,vidų,vidų,    užtenkaužtenkaužtenkaužtenka    mažesniomažesniomažesniomažesnio    
kiekiokiekiokiekiokiekio    vandens,vandens,vandens,vandens,    taigitaigitaigitaigi    užtenkaužtenkaužtenkaužtenka    iriririr    3333    k.k.k.k.    
 

PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant____________________________________________________________________________________________________________________________________________     

DaromaDaromaDaromaDaroma    taip:taip:taip:taip:    nušveičiamanušveičiamanušveičiamanušveičiama    vieliniuvieliniuvieliniuvieliniu    šepečiu,šepečiu,šepečiu,šepečiu,    užužužuž----    
taisomostaisomostaisomostaisomos    pažeistospažeistospažeistospažeistos    vietos,vietos,vietos,vietos,    nuplaunamanuplaunamanuplaunamanuplaunama    iriririr    nudažonudažonudažonudažo----    

mamamama    kalkiniukalkiniukalkiniukalkiniu    vandeniuvandeniuvandeniuvandeniu    3333    k.,k.,k.,k.,    kalkiniaiskalkiniaiskalkiniaiskalkiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    
nudažnudažnudažnudažomosomosomosomos    užtaisytosužtaisytosužtaisytosužtaisytos    vietos,vietos,vietos,vietos,    vieliniuvieliniuvieliniuvieliniu    šepečiušepečiušepečiušepečiu    
nušveičiamasnušveičiamasnušveičiamasnušveičiamas    visasvisasvisasvisas    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vandeniuvandeniuvandeniuvandeniu    dažytasdažytasdažytasdažytas    papapapa----    
viršius,viršius,viršius,viršius,    popopopo    totototo    visasvisasvisasvisas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    plaunamasplaunamasplaunamasplaunamas    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    
vandeniu,vandeniu,vandeniu,vandeniu,    3333----7777    k.k.k.k.    dažomasdažomasdažomasdažomas    kalkiniaiskalkiniaiskalkiniaiskalkiniais    dažais,dažais,dažais,dažais,    
užtvirtinamaužtvirtinamaužtvirtinamaužtvirtinama    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vandeniu.vandeniu.vandeniu.vandeniu.    

SenasisSenasisSenasisSenasis    apsilaupęsapsilaupęsapsilaupęsapsilaupęs    dažųdažųdažųdažų    sluoksnissluoksnissluoksnissluoksnis    grandomasgrandomasgrandomasgrandomas    
tol,tol,tol,tol,    kolkolkolkol    pasiekiamaspasiekiamaspasiekiamaspasiekiamas    tvirtastvirtastvirtastvirtas    pagrindas.pagrindas.pagrindas.pagrindas.    PaprastaiPaprastaiPaprastaiPaprastai    
naudojamasnaudojamasnaudojamasnaudojamas    vielinisvielinisvielinisvielinis    šepetys.šepetys.šepetys.šepetys.    PurkštuvoPurkštuvoPurkštuvoPurkštuvo    pagalbapagalbapagalbapagalba    
tinkuotitinkuotitinkuotitinkuoti    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    grandomigrandomigrandomigrandomi    atsargiai,atsargiai,atsargiai,atsargiai,    geriausiageriausiageriausiageriausia    
nestiprianestiprianestiprianestipria    vandensvandensvandensvandens    čiurkšle.čiurkšle.čiurkšle.čiurkšle.    

PažeistosPažeistosPažeistosPažeistos    vietosvietosvietosvietos    užtaisomosužtaisomosužtaisomosužtaisomos    tokiutokiutokiutokiu    pačiupačiupačiupačiu    tintintintin----    
ku,ku,ku,ku,    kaipkaipkaipkaip    iriririr    visasvisasvisasvisas    paviršius.paviršius.paviršius.paviršius.    JeiJeiJeiJei    seniseniseniseniauauauau    taisytataisytataisytataisyta    susususu    
cementiniucementiniucementiniucementiniu    arararar    gipsiniugipsiniugipsiniugipsiniu    tinku,tinku,tinku,tinku,    viskasviskasviskasviskas    pašalinamapašalinamapašalinamapašalinama    
iriririr    užtaisomaužtaisomaužtaisomaužtaisoma    kalkiniukalkiniukalkiniukalkiniu    skiediniu.skiediniu.skiediniu.skiediniu.    

PoPoPoPo    karbonizacijoskarbonizacijoskarbonizacijoskarbonizacijos    užtaisytosužtaisytosužtaisytosužtaisytos    vietosvietosvietosvietos    nuplaunuplaunuplaunuplau----    
namosnamosnamosnamos    kalkiųkalkiųkalkiųkalkių    vandeniuvandeniuvandeniuvandeniu    iriririr    dažomosdažomosdažomosdažomos    kalkiniaiskalkiniaiskalkiniaiskalkiniais    
dažaisdažaisdažaisdažais    tol,tol,tol,tol,    kolkolkolkol    susilyginasusilyginasusilyginasusilygina    susususu    likusiulikusiulikusiulikusiu    paviršiumi.paviršiumi.paviršiumi.paviršiumi.    
UžtaisytosUžtaisytosUžtaisytosUžtaisytos    vietosvietosvietosvietos    nušnušnušnušveičiamosveičiamosveičiamosveičiamos    vieliniuvieliniuvieliniuvieliniu    šepečiušepečiušepečiušepečiu    
taip,taip,taip,taip,    kadkadkadkad    visasvisasvisasvisas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    būtųbūtųbūtųbūtų    vieningosvieningosvieningosvieningos    išorinėsišorinėsišorinėsišorinės    
struktūrosstruktūrosstruktūrosstruktūros    iriririr    tolygiaitolygiaitolygiaitolygiai    sugertųsugertųsugertųsugertų    dažus.dažus.dažus.dažus.    TaipTaipTaipTaip    darodarodarodaro----    
mamamama    iriririr    susususu    rankiniurankiniurankiniurankiniu    būdu,būdu,būdu,būdu,    iriririr    purkštuvopurkštuvopurkštuvopurkštuvo    pagalbapagalbapagalbapagalba    
tinkuotutinkuotutinkuotutinkuotu    paviršiumi.paviršiumi.paviršiumi.paviršiumi.    PoPoPoPo    totototo    nuvalomosnuvalomosnuvalomosnuvalomos    dulkės.dulkės.dulkės.dulkės.    
JeiJeiJeiJei    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    labailabailabailabai    suterštas,suterštas,suterštas,suterštas,    popopopo    nugranydmonugranydmonugranydmonugranydmo    jįjįjįjį    
reikiareikiareikiareikia    nuplautinuplautinuplautinuplauti    aukštoaukštoaukštoaukšto    slėgimoslėgimoslėgimoslėgimo    purkštuvu,purkštuvu,purkštuvu,purkštuvu,    nenaunenaunenaunenau----    
dojantdojantdojantdojant    jokiųjokiųjokiųjokių    cheminiųcheminiųcheminiųcheminių    priemonių.priemonių.priemonių.priemonių.    
 

PastabaPastabaPastabaPastaba ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

JeiJeiJeiJei    perdažomiperdažomiperdažomiperdažomi    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    buvobuvobuvobuvo    dažytidažytidažytidažyti    
dažaisdažaisdažaisdažais    susususu    geležiesgeležiesgeležiesgeležies    kuparosu,kuparosu,kuparosu,kuparosu,    reikėtųreikėtųreikėtųreikėtų    iriririr    įįįį    naujuonaujuonaujuonaujuo----    
siussiussiussius    dažusdažusdažusdažus    jojojojo    kiekkiekkiekkiek    įmaišyti.įmaišyti.įmaišyti.įmaišyti.    GeležiesGeležiesGeležiesGeležies    kuparosaskuparosaskuparosaskuparosas    
nėranėranėranėra    pipipipigmentinėgmentinėgmentinėgmentinė    medžiaga,medžiaga,medžiaga,medžiaga,    tačiautačiautačiautačiau    sąveikaudamassąveikaudamassąveikaudamassąveikaudamas    
susususu    kalkėmis,kalkėmis,kalkėmis,kalkėmis,    jisjisjisjis    suteikiasuteikiasuteikiasuteikia    dažamsdažamsdažamsdažams    geltonaigeltonaigeltonaigeltonai    raudonąraudonąraudonąraudoną    
atspalvį.atspalvį.atspalvį.atspalvį.    
 

KitaKitaKitaKita________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

NorintNorintNorintNorint    tiksliautiksliautiksliautiksliau    nustatytinustatytinustatytinustatyti    seniaiseniaiseniaiseniai    dažytųdažytųdažytųdažytų    pastatųpastatųpastatųpastatų    
dažųdažųdažųdažų    sluoksniosluoksniosluoksniosluoksnio    pigmentopigmentopigmentopigmento    sudėtįsudėtįsudėtįsudėtį    iriririr    norintnorintnorintnorint    pasirinkpasirinkpasirinkpasirink----    
titititi    tinkamiausiątinkamiausiątinkamiausiątinkamiausią    dažųdažųdažųdažų    paruošimoparuošimoparuošimoparuošimo    būdą,būdą,būdą,būdą,    galimagalimagalimagalima    
kreiptiskreiptiskreiptiskreiptis    pagalbospagalbospagalbospagalbos    įįįį    valstybinęvalstybinęvalstybinęvalstybinę    antikvariatųantikvariatųantikvariatųantikvariatų    žinybąžinybąžinybąžinybą    
iriririr    pasinaudotipasinaudotipasinaudotipasinaudoti    šiosšiosšiosšios    įstaigosįstaigosįstaigosįstaigos    kalkiniųkalkiniųkalkiniųkalkinių    dažųdažųdažųdažų    mėginiųmėginiųmėginiųmėginių    
katalogais.katalogais.katalogais.katalogais.    ŠiemsŠiemsŠiemsŠiems    mėginiamsmėginiamsmėginiamsmėginiams    naudotosnaudotosnaudotosnaudotos    šlapiaišlapiaišlapiaišlapiai    
gesintosgesintosgesintosgesintos    GotlandoGotlandoGotlandoGotlando    kalkės.kalkės.kalkės.kalkės.    DaugumaDaugumaDaugumaDauguma    šaliesšaliesšaliesšalies    rajorajorajorajo----    
nųnųnųnų    muziejųmuziejųmuziejųmuziejų    turituriturituri    pavyzdžiųpavyzdžiųpavyzdžiųpavyzdžių    išišišiš    šiųšiųšiųšių    katalogų.katalogų.katalogų.katalogų.    

StatybosStatybosStatybosStatybos    tyrimųtyrimųtyrimųtyrimų    biuletenyjebiuletenyjebiuletenyjebiuletenyje    B4:1979B4:1979B4:1979B4:1979    "Kalki"Kalki"Kalki"Kalki----
niainiainiainiai    dažaidažaidažaidažai    fasadams"fasadams"fasadams"fasadams"    pateikiamapateikiamapateikiamapateikiama    platesnėplatesnėplatesnėplatesnė    inforinforinforinfor----
macija.macija.macija.macija.    BiuletenįBiuletenįBiuletenįBiuletenį    leidžialeidžialeidžialeidžia    ŠvedijosŠvedijosŠvedijosŠvedijos    statybųstatybųstatybųstatybų    tarnytarnytarnytarny----
babababa    ("Svensk("Svensk("Svensk("Svensk    Byggtjänst").Byggtjänst").Byggtjänst").Byggtjänst").    
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Klijiniai dažai 

KlijiniaiKlijiniaiKlijiniaiKlijiniai    dažaidažaidažaidažai    yrayrayrayra    nesudėtingainesudėtingainesudėtingainesudėtingai    paruošiami,paruošiami,paruošiami,paruošiami,    išišišiš----    
bandytibandytibandytibandyti    dažaidažaidažaidažai    vidui,vidui,vidui,vidui,    jaujaujaujau    šimtusšimtusšimtusšimtus    metųmetųmetųmetų    naudojaminaudojaminaudojaminaudojami    
sienoms,sienoms,sienoms,sienoms,    lubomslubomslubomsluboms    iriririr    židiniamsžidiniamsžidiniamsžidiniams    dažyti.dažyti.dažyti.dažyti.    

NetgiNetgiNetgiNetgi    puošybiniamspuošybiniamspuošybiniamspuošybiniams    elementamselementamselementamselementams    dažytidažytidažytidažyti    klijiklijiklijikliji----    
niainiainiainiai    dažaidažaidažaidažai    tinkatinkatinkatinka    kuokuokuokuo    puikiausiai,_ypačpuikiausiai,_ypačpuikiausiai,_ypačpuikiausiai,_ypač    naudojantnaudojantnaudojantnaudojant    
taškymotaškymotaškymotaškymo    iriririr    šabloninęšabloninęšabloninęšabloninę    techniką.techniką.techniką.techniką.    ŠieŠieŠieŠie    dažaidažaidažaidažai    ikiikiikiiki    patpatpatpat    
1959195919591959----ųjųųjųųjųųjų    naudotinaudotinaudotinaudoti    iriririr    tapetamstapetamstapetamstapetams    dekoruoti.dekoruoti.dekoruoti.dekoruoti.    ŠianŠianŠianŠian----    
diendiendiendien    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    pasitaiko,pasitaiko,pasitaiko,pasitaiko,    kadkadkadkad    juosjuosjuosjuos    naudojanaudojanaudojanaudoja    tapetųtapetųtapetųtapetų    
piešiniams.piešiniams.piešiniams.piešiniams.    Anksčiau,Anksčiau,Anksčiau,Anksčiau,    ikiikiikiiki    atsirandantatsirandantatsirandantatsirandant    smėliniamsmėliniamsmėliniamsmėliniam    
glaistui,glaistui,glaistui,glaistui,    klijiniaiklijiniaiklijiniaiklijiniai    dažaidažaidažaidažai    naudotinaudotinaudotinaudoti    užlygintiužlygintiužlygintiužlyginti    tinkuotinkuotinkuotinkuo----    
tiemstiemstiemstiems    paviršiamspaviršiamspaviršiamspaviršiams    popopopo    tapetais,tapetais,tapetais,tapetais,    taitaitaitai    vadintavadintavadintavadinta    kridakridakridakrida----    
vimu.vimu.vimu.vimu.    

KlijiniaisKlijiniaisKlijiniaisKlijiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    galimagalimagalimagalima    dažytidažytidažytidažyti    beveikbeveikbeveikbeveik    visusvisusvisusvisus    
paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    tokiustokiustokiustokius    kaipkaipkaipkaip    kartonus,kartonus,kartonus,kartonus,    džiuto,džiuto,džiuto,džiuto,    medžiomedžiomedžiomedžio    
iriririr    tinko.tinko.tinko.tinko.    LubasLubasLubasLubas    šiaisšiaisšiaisšiais    dažaisdažaisdažaisdažais    purkštapurkštapurkštapurkšta    ikiikiikiiki    patpatpatpat    1950m.1950m.1950m.1950m.    

ŠiandienŠiandienŠiandienŠiandien    klijiniaiklijiniaiklijiniaiklijiniai    dažaidažaidažaidažai    dažniausiaidažniausiaidažniausiaidažniausiai    naudojanaudojanaudojanaudoja----    
mi,mi,mi,mi,    perdažantperdažantperdažantperdažant    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    šiaisšiaisšiaisšiais    dažaisdažaisdažaisdažais    padengtuspadengtuspadengtuspadengtus    
paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    iriririr    naujainaujainaujainaujai    dažantdažantdažantdažant    architektūraiarchitektūraiarchitektūraiarchitektūrai    reikšreikšreikšreikš----    
minminminmingusgusgusgus    statinius,statinius,statinius,statinius,    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    naudojantnaudojantnaudojantnaudojant    taškymotaškymotaškymotaškymo    iriririr    
šabloninęšabloninęšabloninęšabloninę    techniką.techniką.techniką.techniką.    
 

SudėtisSudėtisSudėtisSudėtis    

KlijiniaiKlijiniaiKlijiniaiKlijiniai    dažaidažaidažaidažai    susidedasusidedasusidedasusideda    išišišiš    kreidos,kreidos,kreidos,kreidos,    vandensvandensvandensvandens    iriririr    klijųklijųklijųklijų    
mišinio.mišinio.mišinio.mišinio.    KlijaiKlijaiKlijaiKlijai    yrayrayrayra    dažųdažųdažųdažų    rišiklis,rišiklis,rišiklis,rišiklis,    kreidakreidakreidakreida    ----    pigmenpigmenpigmenpigmen----    
tastastastas    iriririr    tirštinantitirštinantitirštinantitirštinanti    priemonė.priemonė.priemonė.priemonė.    ĮĮĮĮ    dažusdažusdažusdažus    galimagalimagalimagalima    įmaišytiįmaišytiįmaišytiįmaišyti    
iriririr    truputįtruputįtruputįtruputį    spalvotospalvotospalvotospalvoto    pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    

KlijaiKlijaiKlijaiKlijai    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    gyvulinėsgyvulinėsgyvulinėsgyvulinės    ----    ragų,ragų,ragų,ragų,    kaulųkaulųkaulųkaulų    arararar    žuvųžuvųžuvųžuvų    
arbaarbaarbaarba    augalinėsaugalinėsaugalinėsaugalinės    (celiulioziniai)(celiulioziniai)(celiulioziniai)(celiulioziniai)    kilmės.kilmės.kilmės.kilmės.    IslandišIslandišIslandišIslandiš----    
koskoskoskos    kerpėskerpėskerpėskerpės    nuovirasnuovirasnuovirasnuoviras    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    naudotasnaudotasnaudotasnaudotas    kaipkaipkaipkaip    riririri----    
šiklis,šiklis,šiklis,šiklis,    visųvisųvisųvisų    pirmapirmapirmapirma    ruošiantruošiantruošiantruošiant    dažusdažusdažusdažus    perdažymui.perdažymui.perdažymui.perdažymui.    
KlijiniaiKlijiniaiKlijiniaiKlijiniai    dažaidažaidažaidažai    susususu    kazeinokazeinokazeinokazeino    rišikliurišikliurišikliurišikliu    buvobuvobuvobuvo    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    
paplitę.paplitę.paplitę.paplitę.    CeliulioziniaiCeliulioziniaiCeliulioziniaiCeliulioziniai    klijaiklijaiklijaiklijai    ėmėėmėėmėėmė    vyrautivyrautivyrautivyrauti    tiktiktiktik    popopopo    
IIIIIIII----ojoojoojoojo    pasauliniopasauliniopasauliniopasaulinio    karo.karo.karo.karo.    
 

SavybėsSavybėsSavybėsSavybės ____________________________________________________________________________________________________________________________________________     

KlijiniųKlijiniųKlijiniųKlijinių    dažųdažųdažųdažų    sluoksnissluoksnissluoksnissluoksnis    būnabūnabūnabūna    lygaus,lygaus,lygaus,lygaus,    kiekkiekkiekkiek    matimatimatimati----    
nionionionio    paviršiaus.paviršiaus.paviršiaus.paviršiaus.    TaiTaiTaiTai    pigūspigūspigūspigūs    iriririr    sveikataisveikataisveikataisveikatai    nekenksnekenksnekenksnekenks----    
mingi,mingi,mingi,mingi,    greitgreitgreitgreit    džiūvantysdžiūvantysdžiūvantysdžiūvantys    dažai.dažai.dažai.dažai.    LaikantisLaikantisLaikantisLaikantis    visųvisųvisųvisų    nunununu----    
rodymų,rodymų,rodymų,rodymų,    būnabūnabūnabūna    lengvalengvalengvalengva    prižiūprižiūprižiūprižiūrėtirėtirėtirėti    iriririr    perdažytiperdažytiperdažytiperdažyti    
klijiniaisklijiniaisklijiniaisklijiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    dažytusdažytusdažytusdažytus    paviršius.paviršius.paviršius.paviršius.    

DažaiDažaiDažaiDažai    jautrūsjautrūsjautrūsjautrūs    drėgmei,drėgmei,drėgmei,drėgmei,    todėltodėltodėltodėl    jiejiejiejie    netinkanetinkanetinkanetinka    virvirvirvir----    
tuvėms,tuvėms,tuvėms,tuvėms,    voniosvoniosvoniosvonios    patalpomspatalpomspatalpomspatalpoms    arararar    kitomskitomskitomskitoms    patalpoms,patalpoms,patalpoms,patalpoms,    
kurkurkurkur    renkasirenkasirenkasirenkasi    riebalairiebalairiebalairiebalai    iriririr    nešvarumai,nešvarumai,nešvarumai,nešvarumai,    dažyti.dažyti.dažyti.dažyti.    KlijiKlijiKlijiKliji----    
niainiainiainiai    dažaidažaidažaidažai    kartaiskartaiskartaiskartais    imaimaimaima    trupėti,trupėti,trupėti,trupėti,    todėltodėltodėltodėl    jiejiejiejie    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    
nelabainelabainelabainelabai    tinkatinkatinkatinka    iriririr    paviršiams,paviršiams,paviršiams,paviršiams,    kuriekuriekuriekurie    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    trinatrinatrinatrina----    
mimimimi    arararar    brūžinami.brūžinami.brūžinami.brūžinami.    

KlijiniaiKlijiniaiKlijiniaiKlijiniai    dažai,dažai,dažai,dažai,    kuriųkuriųkuriųkurių    pagrindupagrindupagrindupagrindu    imamiimamiimamiimami    ragųragųragųragų    arararar    
kaulųkaulųkaulųkaulų    klijai,klijai,klijai,klijai,    turituriturituri    tamtamtamtam    tikrątikrątikrątikrą    blizgesį.blizgesį.blizgesį.blizgesį.    ŠiŠiŠiŠi    klijiniųklijiniųklijiniųklijinių    dažųdažųdažųdažų    
rūšisrūšisrūšisrūšis    beveikbeveikbeveikbeveik    netrupanetrupanetrupanetrupa    iriririr    yrayrayrayra    beveikbeveikbeveikbeveik    idealiaiidealiaiidealiaiidealiai    tinkatinkatinkatinka----    

mamamama    grūdėtajamgrūdėtajamgrūdėtajamgrūdėtajam    paviršiui,paviršiui,paviršiui,paviršiui,    tačiautačiautačiautačiau    gyvulinėsgyvulinėsgyvulinėsgyvulinės    kilmėskilmėskilmėskilmės    
klijųklijųklijųklijų    pagrindupagrindupagrindupagrindu    pagamintųpagamintųpagamintųpagamintų    dažųdažųdažųdažų    negalimanegalimanegalimanegalima    ilgaiilgaiilgaiilgai    
laikyti,laikyti,laikyti,laikyti,    jiejiejiejie    genda.genda.genda.genda.    

CeliulioziniųCeliulioziniųCeliulioziniųCeliuliozinių    klijųklijųklijųklijų    dažaidažaidažaidažai    mažaimažaimažaimažai    trupa,trupa,trupa,trupa,    juosjuosjuosjuos    
lengviausialengviausialengviausialengviausia    paruošti.paruošti.paruošti.paruošti.    JieJieJieJie    tiptiptiptip    patpatpatpat    geraigeraigeraigerai    laikosi,laikosi,laikosi,laikosi,    
tačiautačiautačiautačiau    jaisjaisjaisjais    dažytidažytidažytidažyti    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    nėranėranėranėra    tokietokietokietokie    lygūs,lygūs,lygūs,lygūs,    kaipkaipkaipkaip    
dažytidažytidažytidažyti    gyvulinėsgyvulinėsgyvulinėsgyvulinės    kilmėskilmėskilmėskilmės    daždaždaždažais.ais.ais.ais.    

IšIšIšIš    islandiškosislandiškosislandiškosislandiškos    kerpėskerpėskerpėskerpės    nuovironuovironuovironuoviro    gamintigamintigamintigaminti    dažaidažaidažaidažai    
yrayrayrayra    kiekkiekkiekkiek    nevientisi,nevientisi,nevientisi,nevientisi,    todėltodėltodėltodėl    prisilietusprisilietusprisilietusprisilietus    jiejiejiejie    skeldėjaskeldėjaskeldėjaskeldėja    
iriririr    trupa.trupa.trupa.trupa.    GautiGautiGautiGauti    kerpiųkerpiųkerpiųkerpių    aliejausaliejausaliejausaliejaus    šiandienšiandienšiandienšiandien    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    
sunku,sunku,sunku,sunku,    todėltodėltodėltodėl    išišišiš    jųjųjųjų    darytidarytidarytidaryti    dažaidažaidažaidažai    netnetnetnet    iriririr    perdažymuiperdažymuiperdažymuiperdažymui    
dabardabardabardabar    gaminamigaminamigaminamigaminami    labailabailabailabai    retai.retai.retai.retai.    

KazeininiaiKazeininiaiKazeininiaiKazeininiai    klijiniaiklijiniaiklijiniaiklijiniai    dažadažadažadažaiiii    beveikbeveikbeveikbeveik    netrupanetrupanetrupanetrupa    iriririr    
yrayrayrayra    beveikbeveikbeveikbeveik    nepralaidūsnepralaidūsnepralaidūsnepralaidūs    vandeniui.vandeniui.vandeniui.vandeniui.    
 

BazinisBazinisBazinisBazinis    receptasreceptasreceptasreceptas ____________________________________________________________________________________________________________________     

PriklausomaiPriklausomaiPriklausomaiPriklausomai    nuonuonuonuo    to,to,to,to,    arararar    klijiniaisklijiniaisklijiniaisklijiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    busbusbusbus    dažodažodažodažo----    
ma,ma,ma,ma,    arararar    purškiama,purškiama,purškiama,purškiama,    iriririr    nuonuonuonuo    to,to,to,to,    kokskokskokskoks    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    busbusbusbus    
dažomas,dažomas,dažomas,dažomas,    reikiareikiareikiareikia    parinktiparinktiparinktiparinkti    tinkamastinkamastinkamastinkamas    dažųdažųdažųdažų    sudesudesudesude----    
damųjųdamųjųdamųjųdamųjų    daliųdaliųdaliųdalių    proporcijas.proporcijas.proporcijas.proporcijas.    Taigi,Taigi,Taigi,Taigi,    kreidos,kreidos,kreidos,kreidos,    klijųklijųklijųklijų    iriririr    
vandensvandensvandensvandens    kiekiskiekiskiekiskiekis    galigaligaligali    įvairuoti.įvairuoti.įvairuoti.įvairuoti.    IrIrIrIr    nelabainelabainelabainelabai    žymūsžymūsžymūsžymūs    
vandensvandensvandensvandens    kiekiokiekiokiekiokiekio    skirtumaiskirtumaiskirtumaiskirtumai    reikšmingireikšmingireikšmingireikšmingi    dažųdažųdažųdažų    konkonkonkon----    
sistencijai.sistencijai.sistencijai.sistencijai.    PurškimuiPurškimuiPurškimuiPurškimui    įįįį    dažusdažusdažusdažus    vandensvandensvandensvandens    pilamapilamapilamapilama    kiekkiekkiekkiek    
mažiau.mažiau.mažiau.mažiau.    

NorintNorintNorintNorint    išmėgintiišmėgintiišmėgintiišmėginti    dažųdažųdažųdažų    spalvąspalvąspalvąspalvą    iriririr    kokybę,kokybę,kokybę,kokybę,    reireireirei----    
kiakiakiakia    pirmapirmapirmapirma    nudažytinudažytinudažytinudažyti    nedidelįnedidelįnedidelįnedidelį    lopinėlįlopinėlįlopinėlįlopinėlį    iriririr    leistileistileistileisti    jamjamjamjam    
išdžiūti.išdžiūti.išdžiūti.išdžiūti.    ReikiamReikiamReikiamReikiam    žiūrėti,žiūrėti,žiūrėti,žiūrėti,    kadkadkadkad    klijųklijųklijųklijų    kiekiskiekiskiekiskiekis    nebūtųnebūtųnebūtųnebūtų    
perperperper    didelisdidelisdidelisdidelis    (iš(iš(iš(iš    gyvuliniųgyvuliniųgyvuliniųgyvulinių    klijųklijųklijųklijų    gamintuosegamintuosegamintuosegamintuose    dažuodažuodažuodažuo----    
se),se),se),se),    nesnesnesnes    tadatadatadatada    dažaidažaidažaidažai    galigaligaligali    lengvailengvailengvailengvai    pakenktipakenktipakenktipakenkti    dažodažodažodažo----    
majammajammajammajam    paviršiui.paviršiui.paviršiui.paviršiui.    

IIII    būdas:būdas:būdas:būdas:    dažaidažaidažaidažai    išišišiš    ragųragųragųragų    arararar    kaulųkaulųkaulųkaulų    klijųklijųklijųklijų    

10101010    kgkgkgkg    kreidoskreidoskreidoskreidos    
apieapieapieapie    5555    1111    vndensvndensvndensvndens    
pageidaujantpageidaujantpageidaujantpageidaujant    ----    kiekkiekkiekkiek    spalvotospalvotospalvotospalvoto    pigmentopigmentopigmentopigmento    

klijųklijųklijųklijų    skiedinysskiedinysskiedinysskiedinys    apieapieapieapie    0,20,20,20,2    kgkgkgkg    ragųragųragųragų    arararar    kaulųkaulųkaulųkaulų    klijųklijųklijųklijų    
truputistruputistruputistruputis    vandensvandensvandensvandens    

UUUU    būdas:būdas:būdas:būdas:    dažaidažaidažaidažai    išišišiš    celiulioziniųceliulioziniųceliulioziniųceliuliozinių    klijųklijųklijųklijų    

10101010    kgkgkgkg    kreidoskreidoskreidoskreidos    
apieapieapieapie    5555    1111    vandensvandensvandensvandens    
pageidaujantpageidaujantpageidaujantpageidaujant    ----    kiekkiekkiekkiek    spalvotospalvotospalvotospalvoto    pigmentopigmentopigmentopigmento    

klijųklijųklijųklijų    skiedinys:skiedinys:skiedinys:skiedinys:    apieapieapieapie    0,20,20,20,2    kgkgkgkg    celiulioziniųceliulioziniųceliulioziniųceliuliozinių    klijųklijųklijųklijų    
(arba(arba(arba(arba    0,150,150,150,15    kgkgkgkg    celiuliozėsceliuliozėsceliuliozėsceliuliozės    kleisterio)kleisterio)kleisterio)kleisterio)    
apieapieapieapie    5555    1111    vandensvandensvandensvandens    



 

 

19191919    

 

Pagal IPagal IPagal IPagal I----ąjį būdą išeina apie 10 1 dažų, kuriųąjį būdą išeina apie 10 1 dažų, kuriųąjį būdą išeina apie 10 1 dažų, kuriųąjį būdą išeina apie 10 1 dažų, kurių    
užtenka maždaug 20 mužtenka maždaug 20 mužtenka maždaug 20 mužtenka maždaug 20 m2222 . Pagal Il. Pagal Il. Pagal Il. Pagal Il----ąjį būdą pagaąjį būdą pagaąjį būdą pagaąjį būdą paga----    
minama apie 15 1 dažų, jais nudažomas plotasminama apie 15 1 dažų, jais nudažomas plotasminama apie 15 1 dažų, jais nudažomas plotasminama apie 15 1 dažų, jais nudažomas plotas    
nėnėnėnėra didesnis, juose tik daugiau vandens.ra didesnis, juose tik daugiau vandens.ra didesnis, juose tik daugiau vandens.ra didesnis, juose tik daugiau vandens.     
 

ParuošimasParuošimasParuošimasParuošimas ________________________________________________________________________________________________________________________________     

Iš karto geriau pasiruošti daugiau dažų, kad jųIš karto geriau pasiruošti daugiau dažų, kad jųIš karto geriau pasiruošti daugiau dažų, kad jųIš karto geriau pasiruošti daugiau dažų, kad jų    
tikrai užtektų visam paviršiui nudažyti.tikrai užtektų visam paviršiui nudažyti.tikrai užtektų visam paviršiui nudažyti.tikrai užtektų visam paviršiui nudažyti.     

1.1.1.1. Kreida užmerkiama: į maždaug 15 1 talposKreida užmerkiama: į maždaug 15 1 talposKreida užmerkiama: į maždaug 15 1 talposKreida užmerkiama: į maždaug 15 1 talpos    
indą įpilama vandens, kreida pilama tol, kolindą įpilama vandens, kreida pilama tol, kolindą įpilama vandens, kreida pilama tol, kolindą įpilama vandens, kreida pilama tol, kol    
virš vandens susidaro pvirš vandens susidaro pvirš vandens susidaro pvirš vandens susidaro piramidės pavidalo krūiramidės pavidalo krūiramidės pavidalo krūiramidės pavidalo krū----    
velė. Paliekama taip stovėti per naktį, kadvelė. Paliekama taip stovėti per naktį, kadvelė. Paliekama taip stovėti per naktį, kadvelė. Paliekama taip stovėti per naktį, kad    
kreida sugertų vandenį. Užmerkta kreida jokreida sugertų vandenį. Užmerkta kreida jokreida sugertų vandenį. Užmerkta kreida jokreida sugertų vandenį. Užmerkta kreida jo----    
kiu būdu nemaišoma.kiu būdu nemaišoma.kiu būdu nemaišoma.kiu būdu nemaišoma.     

2.2.2.2. Paruošiami klijai. Jei naudojami gyvulinėsParuošiami klijai. Jei naudojami gyvulinėsParuošiami klijai. Jei naudojami gyvulinėsParuošiami klijai. Jei naudojami gyvulinės    
kilmės klijai, jie pamerkiami į nerūdijantį kilmės klijai, jie pamerkiami į nerūdijantį kilmės klijai, jie pamerkiami į nerūdijantį kilmės klijai, jie pamerkiami į nerūdijantį 
indąindąindąindą    
su trupučiu vandens dieną prsu trupučiu vandens dieną prsu trupučiu vandens dieną prsu trupučiu vandens dieną prieš naudojimą.ieš naudojimą.ieš naudojimą.ieš naudojimą.    
Vanduo turi tik vos apsemti klijus. Kitą dienąVanduo turi tik vos apsemti klijus. Kitą dienąVanduo turi tik vos apsemti klijus. Kitą dienąVanduo turi tik vos apsemti klijus. Kitą dieną    
klijai pašildomi, kol truputį suskystėja.klijai pašildomi, kol truputį suskystėja.klijai pašildomi, kol truputį suskystėja.klijai pašildomi, kol truputį suskystėja.     
Jei naudojami celiulioziniai klijai, jie ruošiaJei naudojami celiulioziniai klijai, jie ruošiaJei naudojami celiulioziniai klijai, jie ruošiaJei naudojami celiulioziniai klijai, jie ruošia----    

mi pagal nurodymus ant pakuotės. Celiuliomi pagal nurodymus ant pakuotės. Celiuliomi pagal nurodymus ant pakuotės. Celiuliomi pagal nurodymus ant pakuotės. Celiulio----    
ziniai klijai ir celiuliozės kleisteris yra labaiziniai klijai ir celiuliozės kleisteris yra labaiziniai klijai ir celiuliozės kleisteris yra labaiziniai klijai ir celiuliozės kleisteris yra labai    
panašpanašpanašpanašios medžiagos, tačiau jos skiriasi savoios medžiagos, tačiau jos skiriasi savoios medžiagos, tačiau jos skiriasi savoios medžiagos, tačiau jos skiriasi savo    
koncentracija, todėl kleisteriui reikia truputįkoncentracija, todėl kleisteriui reikia truputįkoncentracija, todėl kleisteriui reikia truputįkoncentracija, todėl kleisteriui reikia truputį    
daugiau vandens.daugiau vandens.daugiau vandens.daugiau vandens.     

3.3.3.3. Klijai ir kreida sumaišomi. Klijų skiedinys irKlijai ir kreida sumaišomi. Klijų skiedinys irKlijai ir kreida sumaišomi. Klijų skiedinys irKlijai ir kreida sumaišomi. Klijų skiedinys ir    
vandens prisigėrusi kreida supilami į vienąvandens prisigėrusi kreida supilami į vienąvandens prisigėrusi kreida supilami į vienąvandens prisigėrusi kreida supilami į vieną    
indą ir gerai išmaišomi stipriu maišikliu.indą ir gerai išmaišomi stipriu maišikliu.indą ir gerai išmaišomi stipriu maišikliu.indą ir gerai išmaišomi stipriu maišikliu.    

 

PigmentavimasPigmentavimasPigmentavimasPigmentavimas____________________________________________________________________________________________________________________     

Jei į dažus nededama pigmento, jie būna šiltosJei į dažus nededama pigmento, jie būna šiltosJei į dažus nededama pigmento, jie būna šiltosJei į dažus nededama pigmento, jie būna šiltos    
baltos spalvos. Šviesių nesodrių tonų dažai gaubaltos spalvos. Šviesių nesodrių tonų dažai gaubaltos spalvos. Šviesių nesodrių tonų dažai gaubaltos spalvos. Šviesių nesodrių tonų dažai gau----    
nami, į klijus įdėjus sauso pigmento, prieš tainami, į klijus įdėjus sauso pigmento, prieš tainami, į klijus įdėjus sauso pigmento, prieš tainami, į klijus įdėjus sauso pigmento, prieš tai    
išmaišius jį truputyje vandens.išmaišius jį truputyje vandens.išmaišius jį truputyje vandens.išmaišius jį truputyje vandens.     

Ryškių spalvų dažai gaminami visai ar iš daRyškių spalvų dažai gaminami visai ar iš daRyškių spalvų dažai gaminami visai ar iš daRyškių spalvų dažai gaminami visai ar iš da----    
lies pakeičiant kreidą spalvotu plies pakeičiant kreidą spalvotu plies pakeičiant kreidą spalvotu plies pakeičiant kreidą spalvotu pigmentu. Reikiaigmentu. Reikiaigmentu. Reikiaigmentu. Reikia    
turėti galvoje, kad tamsioms ir sodriomsturėti galvoje, kad tamsioms ir sodriomsturėti galvoje, kad tamsioms ir sodriomsturėti galvoje, kad tamsioms ir sodrioms    
spalvoms gauti reikalingas gana didelis kiekisspalvoms gauti reikalingas gana didelis kiekisspalvoms gauti reikalingas gana didelis kiekisspalvoms gauti reikalingas gana didelis kiekis    
pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    

Jei norima greit išmėginti dažus, į juos paJei norima greit išmėginti dažus, į juos paJei norima greit išmėginti dažus, į juos paJei norima greit išmėginti dažus, į juos pa----    
mirkoma popieriaus skiautelė ir išdžiovinamamirkoma popieriaus skiautelė ir išdžiovinamamirkoma popieriaus skiautelė ir išdžiovinamamirkoma popieriaus skiautelė ir išdžiovinama    
virš ugnies arba su šilto oro srove. Neišdžiūvęvirš ugnies arba su šilto oro srove. Neišdžiūvęvirš ugnies arba su šilto oro srove. Neišdžiūvęvirš ugnies arba su šilto oro srove. Neišdžiūvę    
klijklijklijklijų dažai yra daug tamsesni ir sodresni, neguų dažai yra daug tamsesni ir sodresni, neguų dažai yra daug tamsesni ir sodresni, neguų dažai yra daug tamsesni ir sodresni, negu    
išdžiūvę.išdžiūvę.išdžiūvę.išdžiūvę.    
 

DažymasDažymasDažymasDažymas    

Šiais dažais randama ir lygiai dažytų, ir grūdėtųŠiais dažais randama ir lygiai dažytų, ir grūdėtųŠiais dažais randama ir lygiai dažytų, ir grūdėtųŠiais dažais randama ir lygiai dažytų, ir grūdėtų    
paviršių. Dažniausiai dažoma teptuku. Celiuliopaviršių. Dažniausiai dažoma teptuku. Celiuliopaviršių. Dažniausiai dažoma teptuku. Celiuliopaviršių. Dažniausiai dažoma teptuku. Celiulio----    
zinių klijų dažais galima dažyti ir ilgaplaukiu vozinių klijų dažais galima dažyti ir ilgaplaukiu vozinių klijų dažais galima dažyti ir ilgaplaukiu vozinių klijų dažais galima dažyti ir ilgaplaukiu vo----    
leliu. Luboms dažyti dažleliu. Luboms dažyti dažleliu. Luboms dažyti dažleliu. Luboms dažyti dažniausiai naudojami planiausiai naudojami planiausiai naudojami planiausiai naudojami pla----    
foniniai teptukai. Dažai tepami greitai ir gausiai,foniniai teptukai. Dažai tepami greitai ir gausiai,foniniai teptukai. Dažai tepami greitai ir gausiai,foniniai teptukai. Dažai tepami greitai ir gausiai,    
ilgais ir lygiais potėpiais, siauromis juostomis ilgais ir lygiais potėpiais, siauromis juostomis ilgais ir lygiais potėpiais, siauromis juostomis ilgais ir lygiais potėpiais, siauromis juostomis ----    
ne platesnėmis už teptuką.ne platesnėmis už teptuką.ne platesnėmis už teptuką.ne platesnėmis už teptuką.     

Klijiniais dažais dažoma 1 k. padengiamasKlijiniais dažais dažoma 1 k. padengiamasKlijiniais dažais dažoma 1 k. padengiamasKlijiniais dažais dažoma 1 k. padengiamas    
visas paviršius.visas paviršius.visas paviršius.visas paviršius.    

Dažant didesnius plotus, reikėtų dirbti Dažant didesnius plotus, reikėtų dirbti Dažant didesnius plotus, reikėtų dirbti Dažant didesnius plotus, reikėtų dirbti keliekeliekeliekelie----    
se, kad būtų galima spėti užtepti dažus lygiai,se, kad būtų galima spėti užtepti dažus lygiai,se, kad būtų galima spėti užtepti dažus lygiai,se, kad būtų galima spėti užtepti dažus lygiai,    
taip, kad dažams greitai džiūvant, neliktų teptutaip, kad dažams greitai džiūvant, neliktų teptutaip, kad dažams greitai džiūvant, neliktų teptutaip, kad dažams greitai džiūvant, neliktų teptu----    
ko pėdsakų.ko pėdsakų.ko pėdsakų.ko pėdsakų.     

Naudojant dažus purškimui, į juos merkiaNaudojant dažus purškimui, į juos merkiaNaudojant dažus purškimui, į juos merkiaNaudojant dažus purškimui, į juos merkia----    
ma didesnė medinė šluotelė, pvz., iš beržo šakų,ma didesnė medinė šluotelė, pvz., iš beržo šakų,ma didesnė medinė šluotelė, pvz., iš beržo šakų,ma didesnė medinė šluotelė, pvz., iš beržo šakų,    
šia šluotele daužoma per lazdelę arba ranką taipšia šluotele daužoma per lazdelę arba ranką taipšia šluotele daužoma per lazdelę arba ranką taipšia šluotele daužoma per lazdelę arba ranką taip,,,,    
kad dažų lašeliai lygiai nugultų visą paviršių.kad dažų lašeliai lygiai nugultų visą paviršių.kad dažų lašeliai lygiai nugultų visą paviršių.kad dažų lašeliai lygiai nugultų visą paviršių.    

Naudojant šablonus, imamas įžambus stanNaudojant šablonus, imamas įžambus stanNaudojant šablonus, imamas įžambus stanNaudojant šablonus, imamas įžambus stan----    
daus plauko teptukas.daus plauko teptukas.daus plauko teptukas.daus plauko teptukas.     

Dažant pirmą kartąDažant pirmą kartąDažant pirmą kartąDažant pirmą kartą                            ____________________________________________________________________________________     

Medis, kartonas, audinys:Medis, kartonas, audinys:Medis, kartonas, audinys:Medis, kartonas, audinys:    

gruntuojama, dažoma gruntuojama, dažoma gruntuojama, dažoma gruntuojama, dažoma 1111    k.k.k.k.    

Prieš gruntuojant medinį paviršių, šakosPrieš gruntuojant medinį paviršių, šakosPrieš gruntuojant medinį paviršių, šakosPrieš gruntuojant medinį paviršių, šakos    
šelakuojamos. Gruntui našelakuojamos. Gruntui našelakuojamos. Gruntui našelakuojamos. Gruntui naudojami skysti aliejiudojami skysti aliejiudojami skysti aliejiudojami skysti alieji----    
niai dažai. Gruntavimas padeda perdažant pašaniai dažai. Gruntavimas padeda perdažant pašaniai dažai. Gruntavimas padeda perdažant pašaniai dažai. Gruntavimas padeda perdažant paša----    
linti senuosius dažus. Taip pat ir vinių galvutėslinti senuosius dažus. Taip pat ir vinių galvutėslinti senuosius dažus. Taip pat ir vinių galvutėslinti senuosius dažus. Taip pat ir vinių galvutės    
mažiau rūdija.mažiau rūdija.mažiau rūdija.mažiau rūdija.     

Tinkas:Tinkas:Tinkas:Tinkas:    

nušlifuojama, gruntuojama, dažoma nušlifuojama, gruntuojama, dažoma nušlifuojama, gruntuojama, dažoma nušlifuojama, gruntuojama, dažoma 1111    k.k.k.k.     

Tinkuoti paviršiai prieš dažant nulyginami,Tinkuoti paviršiai prieš dažant nulyginami,Tinkuoti paviršiai prieš dažant nulyginami,Tinkuoti paviršiai prieš dažant nulyginami,    
pašalinami palaidi grūpašalinami palaidi grūpašalinami palaidi grūpašalinami palaidi grūdeliai. Geriausiai tam tindeliai. Geriausiai tam tindeliai. Geriausiai tam tindeliai. Geriausiai tam tin----    
ka stikliaus peilis užapvalintais kampais. Gruntaka stikliaus peilis užapvalintais kampais. Gruntaka stikliaus peilis užapvalintais kampais. Gruntaka stikliaus peilis užapvalintais kampais. Grunta----    
vimas suteikia dažomam paviršiui vientisumo irvimas suteikia dažomam paviršiui vientisumo irvimas suteikia dažomam paviršiui vientisumo irvimas suteikia dažomam paviršiui vientisumo ir    
padeda dažams geriau įsigerti.padeda dažams geriau įsigerti.padeda dažams geriau įsigerti.padeda dažams geriau įsigerti.     

Norint pasirinkti tinkamą dažymo būdą, reiNorint pasirinkti tinkamą dažymo būdą, reiNorint pasirinkti tinkamą dažymo būdą, reiNorint pasirinkti tinkamą dažymo būdą, rei----    
kia atsižvelgti į dažų sluoksnio būklę ir ankkia atsižvelgti į dažų sluoksnio būklę ir ankkia atsižvelgti į dažų sluoksnio būklę ir ankkia atsižvelgti į dažų sluoksnio būklę ir ank----    
stesniųjstesniųjstesniųjstesniųjų dažymų techniką, t.y., ar paviršius ų dažymų techniką, t.y., ar paviršius ų dažymų techniką, t.y., ar paviršius ų dažymų techniką, t.y., ar paviršius 
dažydažydažydažy----     
tas lygiai, ar grūdėtai.tas lygiai, ar grūdėtai.tas lygiai, ar grūdėtai.tas lygiai, ar grūdėtai.     

Jei paviršius niekur nepažeistas, o tik kiekJei paviršius niekur nepažeistas, o tik kiekJei paviršius niekur nepažeistas, o tik kiekJei paviršius niekur nepažeistas, o tik kiek    
nešvarus, pakanka jį nuvalyti minkštu paneliniunešvarus, pakanka jį nuvalyti minkštu paneliniunešvarus, pakanka jį nuvalyti minkštu paneliniunešvarus, pakanka jį nuvalyti minkštu paneliniu    
šepečiu arba nedidelius plotelius nutrinti šviežiošepečiu arba nedidelius plotelius nutrinti šviežiošepečiu arba nedidelius plotelius nutrinti šviežiošepečiu arba nedidelius plotelius nutrinti šviežio    
batono minkštimu.batono minkštimu.batono minkštimu.batono minkštimu.    

Jei paviršius vietomis leJei paviršius vietomis leJei paviršius vietomis leJei paviršius vietomis lengvai pažeistas ir niengvai pažeistas ir niengvai pažeistas ir niengvai pažeistas ir nie----    
kada anksčiau neperdažytas, galima jį perdažytikada anksčiau neperdažytas, galima jį perdažytikada anksčiau neperdažytas, galima jį perdažytikada anksčiau neperdažytas, galima jį perdažyti    
nenugrandant senojo dažų sluoksnio. Pažeistosnenugrandant senojo dažų sluoksnio. Pažeistosnenugrandant senojo dažų sluoksnio. Pažeistosnenugrandant senojo dažų sluoksnio. Pažeistos    
vietos užtaisomos klijų glaistu (iš klijų ir kreivietos užtaisomos klijų glaistu (iš klijų ir kreivietos užtaisomos klijų glaistu (iš klijų ir kreivietos užtaisomos klijų glaistu (iš klijų ir krei----    
dos), po to paviršius patentiruojamas ir dažomas.dos), po to paviršius patentiruojamas ir dažomas.dos), po to paviršius patentiruojamas ir dažomas.dos), po to paviršius patentiruojamas ir dažomas.    
 
I būdas: kai dažų sluoksnis storas, I būdas: kai dažų sluoksnis storas, I būdas: kai dažų sluoksnis storas, I būdas: kai dažų sluoksnis storas, sutrūkinėjęssutrūkinėjęssutrūkinėjęssutrūkinėjęs    

ir apsilaupęs:ir apsilaupęs:ir apsilaupęs:ir apsilaupęs:     

senieji dažai nuplaunami, pažeistos ir pasisenieji dažai nuplaunami, pažeistos ir pasisenieji dažai nuplaunami, pažeistos ir pasisenieji dažai nuplaunami, pažeistos ir pasi----    
keitusios spalvos vietos užtaisomos, nušlifuokeitusios spalvos vietos užtaisomos, nušlifuokeitusios spalvos vietos užtaisomos, nušlifuokeitusios spalvos vietos užtaisomos, nušlifuo----    
jama, patentiruojama, dažoma jama, patentiruojama, dažoma jama, patentiruojama, dažoma jama, patentiruojama, dažoma 1111    k.k.k.k.    

Plovimui naudojamas vanduo ir medžio glaisPlovimui naudojamas vanduo ir medžio glaisPlovimui naudojamas vanduo ir medžio glaisPlovimui naudojamas vanduo ir medžio glais----    
tas. Būtina prieš tai uždengti grindis, nes tai neštas. Būtina prieš tai uždengti grindis, nes tai neštas. Būtina prieš tai uždengti grindis, nes tai neštas. Būtina prieš tai uždengti grindis, nes tai neš----    
varusvarusvarusvarus darbas. Reikia uždengti ir kitus paviršius, darbas. Reikia uždengti ir kitus paviršius, darbas. Reikia uždengti ir kitus paviršius, darbas. Reikia uždengti ir kitus paviršius,    
kurie nebus dažomi.kurie nebus dažomi.kurie nebus dažomi.kurie nebus dažomi.    

Jei kartonas ar audinys yra buvę gruntuoti,Jei kartonas ar audinys yra buvę gruntuoti,Jei kartonas ar audinys yra buvę gruntuoti,Jei kartonas ar audinys yra buvę gruntuoti,    
senasis klijinių dažų sluoksnis nuo jų pašalinasenasis klijinių dažų sluoksnis nuo jų pašalinasenasis klijinių dažų sluoksnis nuo jų pašalinasenasis klijinių dažų sluoksnis nuo jų pašalina----     
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masmasmasmas    labailabailabailabai    lengvai.lengvai.lengvai.lengvai.    JeiJeiJeiJei    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    negruntuoti,negruntuoti,negruntuoti,negruntuoti,    juosjuosjuosjuos    
reikiareikiareikiareikia    pakeisti,pakeisti,pakeisti,pakeisti,    oooo    popopopo    totototo    dadadadažytižytižytižyti    kaipkaipkaipkaip    pirmąpirmąpirmąpirmą    kartą.kartą.kartą.kartą.    

IIIIIIII    būdas:būdas:būdas:būdas:    esantesantesantesant    plonamplonamplonamplonam    dažųdažųdažųdažų    sluoksniuisluoksniuisluoksniuisluoksniui    antantantant    grungrungrungrun----    
tuototuototuototuoto    paviršiaus:paviršiaus:paviršiaus:paviršiaus:    

nuonuonuonuo    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    nuvalonuvalonuvalonuvalo    mosmosmosmos    dulkės,dulkės,dulkės,dulkės,    patentipatentipatentipatenti----    
ruojama,ruojama,ruojama,ruojama,    dažomadažomadažomadažoma    1111    k.k.k.k.    

 

PatentiravimasPatentiravimasPatentiravimasPatentiravimas    gruntiniaisgruntiniaisgruntiniaisgruntiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    

"Patentiruojant","Patentiruojant","Patentiruojant","Patentiruojant",    t.y.,t.y.,t.y.,t.y.,    pritvirtinantpritvirtinantpritvirtinantpritvirtinant    ankstesnįjįankstesnįjįankstesnįjįankstesnįjį
dažųdažųdažųdažų    sluoksnįsluoksnįsluoksnįsluoksnį    prieprieprieprie    paviršiaus,paviršiaus,paviršiaus,paviršiaus,    galimagalimagalimagalima    dažytidažytidažytidažyti
nenugrandantnenugrandantnenugrandantnenugrandant    senojosenojosenojosenojo    sluoksnio.sluoksnio.sluoksnio.sluoksnio.    

PatentiravimuiPatentiravimuiPatentiravimuiPatentiravimui    galimagalimagalimagalima    naudotinaudotinaudotinaudoti    šviesiusšviesiusšviesiusšviesius    aliejialiejialiejialieji----
niusniusniusnius    dažus,dažus,dažus,dažus,    praskieduspraskieduspraskieduspraskiedus    juosjuosjuosjuos    tirpikliutirpikliutirpikliutirpikliu    ikiikiikiiki    gruntigruntigruntigrunti----
niųniųniųnių    dažųdažųdažųdažų    konsistencijos.konsistencijos.konsistencijos.konsistencijos.    

Ploteliai,Ploteliai,Ploteliai,Ploteliai,    kurkurkurkur    nuonuonuonuo    vandensvandensvandensvandens    arararar    rūdžiųrūdžiųrūdžiųrūdžių    dažaidažaidažaidažai    yrayrayrayra
pakeitępakeitępakeitępakeitę    spalvą,spalvą,spalvą,spalvą,    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    ypatinguypatinguypatinguypatingu    būdubūdubūdubūdu    izoliuotiizoliuotiizoliuotiizoliuoti
priešpriešpriešprieš    dažymą.dažymą.dažymą.dažymą.    KartaisKartaisKartaisKartais    galigaligaligali    neužtektineužtektineužtektineužtekti    vienvienvienvien    papapapa----
tentiravimo.tentiravimo.tentiravimo.tentiravimo.    JeiJeiJeiJei    dėmėtosiosdėmėtosiosdėmėtosiosdėmėtosios    vietosvietosvietosvietos    nedrėgnos,nedrėgnos,nedrėgnos,nedrėgnos,    jasjasjasjas    

galimagalimagalimagalima    uždažytiuždažytiuždažytiuždažyti    skiestuskiestuskiestuskiestu    celiulioziniuceliulioziniuceliulioziniuceliulioziniu    lakulakulakulaku    arbaarbaarbaarba    
šviesiušviesiušviesiušviesiu    šelaku.šelaku.šelaku.šelaku.    
 

MuilinimasMuilinimasMuilinimasMuilinimas ____________________________________________________________________________________________________________________________________     

AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    pasitaikydavo,pasitaikydavo,pasitaikydavo,pasitaikydavo,    kadkadkadkad    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    nepatennepatennepatennepaten----    
tiruoti,tiruoti,tiruoti,tiruoti,    oooo    teptiteptiteptitepti    muilomuilomuilomuilo    putomis.putomis.putomis.putomis.    GeriauGeriauGeriauGeriau    būtųbūtųbūtųbūtų    totototo    
atsisakyti,atsisakyti,atsisakyti,atsisakyti,    nesnesnesnes    muilomuilomuilomuilo    šarmaišarmaišarmaišarmai    galigaligaligali    sukeltisukeltisukeltisukelti    dažųdažųdažųdažų    
sluoksniavimąsi.sluoksniavimąsi.sluoksniavimąsi.sluoksniavimąsi.    TačiauTačiauTačiauTačiau    kaikaikaikai    kuriosekuriosekuriosekuriose    situacijosesituacijosesituacijosesituacijose    
muilomuilomuilomuilo    putosputosputosputos    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    geragerageragera    išeitis,išeitis,išeitis,išeitis,    pvz.pvz.pvz.pvz.    seniems,seniems,seniems,seniems,    
klijųklijųklijųklijų    dažaisdažaisdažaisdažais    dažytiemsdažytiemsdažytiemsdažytiems    daiktams,daiktams,daiktams,daiktams,    kuriųkuriųkuriųkurių    dažųdažųdažųdažų    
sluoksnissluoksnissluoksnissluoksnis    gruntavimasgruntavimasgruntavimasgruntavimas    (patentiravimas),(patentiravimas),(patentiravimas),(patentiravimas),    sugasugasugasuga----    
dintų,dintų,dintų,dintų,    nuteptų.nuteptų.nuteptų.nuteptų.    
 

PastabaPastabaPastabaPastaba                            ________________________________________________________________________________________________________________________________     

KlijųKlijųKlijųKlijų    dažaisdažaisdažaisdažais    netinkanetinkanetinkanetinka    dažytidažytidažytidažyti    blizgančiusblizgančiusblizgančiusblizgančius    kietuskietuskietuskietus    
aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    dažaisdažaisdažaisdažais    dažytusdažytusdažytusdažytus    paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    jeijeijeijei    jiejiejiejie    priešpriešpriešprieš    
taitaitaitai    nenuplaunaminenuplaunaminenuplaunaminenuplaunami    iriririr    nenugruntuojaminenugruntuojaminenugruntuojaminenugruntuojami    skystaisskystaisskystaisskystais    
matiniaismatiniaismatiniaismatiniais    gruntiniaisgruntiniaisgruntiniaisgruntiniais    dažais.dažais.dažais.dažais.    
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Tempera iš kiaušinių ir sėmenų aliejaus 

1.1.1.1. KiaušiniaiKiaušiniaiKiaušiniaiKiaušiniai    sumaišomi,sumaišomi,sumaišomi,sumaišomi,    įįįį    juosjuosjuosjuos    supilamassupilamassupilamassupilamas    aliealiealiealie----    
jus.jus.jus.jus.    PoPoPoPo    to,to,to,to,    nuolatnuolatnuolatnuolat    maišant,maišant,maišant,maišant,    popopopo    truputįtruputįtruputįtruputį    pilamaspilamaspilamaspilamas    
vanduo.vanduo.vanduo.vanduo.    BūtinaBūtinaBūtinaBūtina    žiūrėti,žiūrėti,žiūrėti,žiūrėti,    kadkadkadkad    aliejusaliejusaliejusaliejus    iriririr    vanduovanduovanduovanduo    
lygiailygiailygiailygiai    pasiskirstytų,pasiskirstytų,pasiskirstytų,pasiskirstytų,    t.y.t.y.t.y.t.y.    emulguotųsi.emulguotųsi.emulguotųsi.emulguotųsi.    

2.2.2.2. PoPoPoPo    totototo    emulsijaemulsijaemulsijaemulsija    perkošiamaperkošiamaperkošiamaperkošiama    perperperper    nailoninęnailoninęnailoninęnailoninę    
kojinękojinękojinękojinę    arararar    pan.,pan.,pan.,pan.,    taiptaiptaiptaip    kiaušiniokiaušiniokiaušiniokiaušinio    siūleliaisiūleliaisiūleliaisiūleliai    atskiatskiatskiatski----    
riamiriamiriamiriami    nuonuonuonuo    dažų.dažų.dažų.dažų.    EmulsijaEmulsijaEmulsijaEmulsija    greitgreitgreitgreit    išsiskaido,išsiskaido,išsiskaido,išsiskaido,    todėltodėltodėltodėl    
jąjąjąją    reikiareikiareikiareikia    visvisvisvis    pamaišyti.pamaišyti.pamaišyti.pamaišyti.    

3.3.3.3. JeiJeiJeiJei    reikia,reikia,reikia,reikia,    galimagalimagalimagalima    emulsijąemulsijąemulsijąemulsiją    dardardardar    praskiestipraskiestipraskiestipraskiesti    vanvanvanvan----    
deniu.deniu.deniu.deniu.    KartaisKartaisKartaisKartais    temperostemperostemperostemperos    emulsijosemulsijosemulsijosemulsijos    skiedžiaskiedžiaskiedžiaskiedžia----    
mosmosmosmos    iriririr    vaitspiritu,vaitspiritu,vaitspiritu,vaitspiritu,    tačiautačiautačiautačiau    emulsijojeemulsijojeemulsijojeemulsijoje    tokiutokiutokiutokiu    atatatat----    
vejuvejuvejuveju    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    nedaugnedaugnedaugnedaug    vandens.vandens.vandens.vandens.    

SpalvotaSpalvotaSpalvotaSpalvota    temperatemperatemperatempera    gaunama,gaunama,gaunama,gaunama,    pridėjuspridėjuspridėjuspridėjus    sausosausosausosauso    
pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    RuošiantRuošiantRuošiantRuošiant    nedidelįnedidelįnedidelįnedidelį    dažųdažųdažųdažų    kiekį,kiekį,kiekį,kiekį,    galimagalimagalimagalima    
naudotinaudotinaudotinaudoti    aliejiniusaliejiniusaliejiniusaliejinius    dažusdažusdažusdažus    išišišiš    tūbelės.tūbelės.tūbelės.tūbelės.    

TinkaTinkaTinkaTinka    beveikbeveikbeveikbeveik    visųvisųvisųvisų    rūšiųrūšiųrūšiųrūšių    pigmentai,pigmentai,pigmentai,pigmentai,    išskyrusišskyrusišskyrusišskyrus    
reaguojančiusreaguojančiusreaguojančiusreaguojančius    susususu    siera.siera.siera.siera.    Žr.Žr.Žr.Žr.    skyriųskyriųskyriųskyrių    apieapieapieapie    pigmentą.pigmentą.pigmentą.pigmentą.    

1.1.1.1. PirmiausiaPirmiausiaPirmiausiaPirmiausia    paruošiamaparuošiamaparuošiamaparuošiama    dažųdažųdažųdažų    pasta.pasta.pasta.pasta.    TruputisTruputisTruputisTruputis    
emulsijosemulsijosemulsijosemulsijos    įpilamaįpilamaįpilamaįpilama    įįįį    indą,indą,indą,indą,    pridedamapridedamapridedamapridedama    tiektiektiektiek    pigpigpigpig----    
mento,mento,mento,mento,    kadkadkadkad    pasidarytųpasidarytųpasidarytųpasidarytų    vientisavientisavientisavientisa    pasta.pasta.pasta.pasta.    LakūsLakūsLakūsLakūs    
arararar    riebūsriebūsriebūsriebūs    pigmentaipigmentaipigmentaipigmentai    galigaligaligali    išišišiš    pradžiųpradžiųpradžiųpradžių    būtibūtibūtibūti    
sudrėkintisudrėkintisudrėkintisudrėkinti    trupučiutrupučiutrupučiutrupučiu    terpentino.terpentino.terpentino.terpentino.    

2.2.2.2. PoPoPoPo    totototo    maišomamaišomamaišomamaišoma    tol,tol,tol,tol,    kolkolkolkol    pigmentaspigmentaspigmentaspigmentas    lygiailygiailygiailygiai    papapapa----    
siskirstosiskirstosiskirstosiskirsto    emulsijojeemulsijojeemulsijojeemulsijoje    iriririr    pastapastapastapasta    pasidaropasidaropasidaropasidaro    vientivientivientivienti----    
sa.sa.sa.sa.    MaišytiMaišytiMaišytiMaišyti    galimagalimagalimagalima    elektriniuelektriniuelektriniuelektriniu    maišikliumaišikliumaišikliumaišikliu    arbaarbaarbaarba    
medinemedinemedinemedine    mentele.mentele.mentele.mentele.    

3.3.3.3. PoPoPoPo    totototo    pastapastapastapasta    sumaišomasumaišomasumaišomasumaišoma    susususu    likusialikusialikusialikusia    emulsija,emulsija,emulsija,emulsija,    iriririr    
daždaždaždažaiaiaiai    paruošti.paruošti.paruošti.paruošti.    

EmulsijaEmulsijaEmulsijaEmulsija    išišišiš    kiaušiniųkiaušiniųkiaušiniųkiaušinių    iriririr    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejausaliejausaliejausaliejaus    labailabailabailabai    
greitgreitgreitgreit    genda,genda,genda,genda,    todėltodėltodėltodėl    nevertanevertanevertaneverta    paliktipaliktipaliktipalikti    likučių.likučių.likučių.likučių.    JeiJeiJeiJei    dėldėldėldėl    
kokiųkokiųkokiųkokių    norsnorsnorsnors    priežasčiųpriežasčiųpriežasčiųpriežasčių    reikiareikiareikiareikia    emulsijąemulsijąemulsijąemulsiją    sandėliuosandėliuosandėliuosandėliuo----    
ti,ti,ti,ti,    reikiareikiareikiareikia    jąjąjąją    laikytilaikytilaikytilaikyti    šaltai,šaltai,šaltai,šaltai,    geriausiageriausiageriausiageriausia    šaldytuve.šaldytuve.šaldytuve.šaldytuve.    
 

DažymasDažymasDažymasDažymas________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

TemperaTemperaTemperaTempera    dažomadažomadažomadažoma    plonuplonuplonuplonu    sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.    NaudojamiNaudojamiNaudojamiNaudojami    
plokšti,plokšti,plokšti,plokšti,    maždaugmaždaugmaždaugmaždaug    5cm5cm5cm5cm    pločiopločiopločiopločio    teptukaiteptukaiteptukaiteptukai    paviršiui,paviršiui,paviršiui,paviršiui,    
dažamsdažamsdažamsdažams    išlygintiišlygintiišlygintiišlyginti    geriausiaigeriausiaigeriausiaigeriausiai    tinkatinkatinkatinka    trumpakočiaitrumpakočiaitrumpakočiaitrumpakočiai    
platūsplatūsplatūsplatūs    teptukai.teptukai.teptukai.teptukai.    

DažantDažantDažantDažant    temperatemperatemperatempera    tradiciniutradiciniutradiciniutradiciniu    būdu,būdu,būdu,būdu,    emulsijaemulsijaemulsijaemulsija    tetetete----    
pamapamapamapama    keletukeletukeletukeletu    plonųplonųplonųplonų    sluoksnių.sluoksnių.sluoksnių.sluoksnių.    GruntiniaiGruntiniaiGruntiniaiGruntiniai    dažaidažaidažaidažai    
pigmentuojamipigmentuojamipigmentuojamipigmentuojami    kaipkaipkaipkaip    iriririr    pagrindiniaipagrindiniaipagrindiniaipagrindiniai    dažai.dažai.dažai.dažai.    

DDDDažantažantažantažant    permatomapermatomapermatomapermatoma    tempera,tempera,tempera,tempera,    dažaidažaidažaidažai    tepamitepamitepamitepami    antantantant    
ištisiniuištisiniuištisiniuištisiniu    gruntiniųgruntiniųgruntiniųgruntinių    dažųdažųdažųdažų    sluoksniusluoksniusluoksniusluoksniu    padengtopadengtopadengtopadengto    papapapa----    
viršiaus.viršiaus.viršiaus.viršiaus.    Pasitaiko,Pasitaiko,Pasitaiko,Pasitaiko,    kadkadkadkad    gruntiniaigruntiniaigruntiniaigruntiniai    dažaidažaidažaidažai    iriririr    nedennedennedenneden----    
giagiagiagia    visovisovisoviso    paviršiaus,paviršiaus,paviršiaus,paviršiaus,    tadatadatadatada    propropropro    dažusdažusdažusdažus    matosimatosimatosimatosi    medis.medis.medis.medis.    

DažųDažųDažųDažų    pavadinimaspavadinimaspavadinimaspavadinimas    "tempera""tempera""tempera""tempera"    yrayrayrayra    kilęskilęskilęskilęs    išišišiš    lotynųlotynųlotynųlotynų    
k.k.k.k.    žodžiožodžiožodžiožodžio    "temperare""temperare""temperare""temperare"    ----    maišyti.maišyti.maišyti.maišyti.    TemperaTemperaTemperaTempera    būnabūnabūnabūna    
keletokeletokeletokeleto    rūšių.rūšių.rūšių.rūšių.    RūšysRūšysRūšysRūšys    vadinamosvadinamosvadinamosvadinamos    pagalpagalpagalpagal    tai,tai,tai,tai,    kokiekokiekokiekokie    
komponentaikomponentaikomponentaikomponentai    įeinaįeinaįeinaįeina    įįįį    dažus.dažus.dažus.dažus.    PastatųPastatųPastatųPastatų    dažymuidažymuidažymuidažymui    lalalala----    
biausiaibiausiaibiausiaibiausiai    naudotanaudotanaudotanaudota    kiaušiniųkiaušiniųkiaušiniųkiaušinių    aliejausaliejausaliejausaliejaus    temperatemperatemperatempera    iriririr    
kazeinokazeinokazeinokazeino    tempera.tempera.tempera.tempera.    ŠiosŠiosŠiosŠios    abiabiabiabi    dažųdažųdažųdažų    rūšysrūšysrūšysrūšys    turituriturituri    labailabailabailabai    
senassenassenassenas    tradicijas.tradicijas.tradicijas.tradicijas.    

TemperaTemperaTemperaTempera    dažniausiaidažniausiaidažniausiaidažniausiai    dažytidažytidažytidažyti    nekasdieninėsnekasdieninėsnekasdieninėsnekasdieninės    
paskirtiespaskirtiespaskirtiespaskirties    daiktai,daiktai,daiktai,daiktai,    tačiautačiautačiautačiau    pasitaikydavopasitaikydavopasitaikydavopasitaikydavo    iriririr    didedidedidedide----    
liųliųliųlių    sienųsienųsienųsienų    arararar    lubųlubųlubųlubų    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    dažytųdažytųdažytųdažytų    tempera.tempera.tempera.tempera.    TemTemTemTem----    
peraperaperapera    naudotanaudotanaudotanaudota    iriririr    dekoratyviniamdekoratyviniamdekoratyviniamdekoratyviniam    dažymui.dažymui.dažymui.dažymui.    JaJaJaJa    galigaligaligali----    
mamamama    dažytidažytidažytidažyti    beveikbeveikbeveikbeveik    visusvisusvisusvisus    paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    tačiautačiautačiautačiau    daždaždaždaž----    
niausiainiausiainiausiainiausiai    dažomadažomadažomadažoma    medismedismedismedis    iriririr    tinkas.tinkas.tinkas.tinkas.    

ŠiandienŠiandienŠiandienŠiandien    temperatemperatemperatempera    dažniausiaidažniausiaidažniausiaidažniausiai    naudojamanaudojamanaudojamanaudojama    
perdažytiperdažytiperdažytiperdažyti    arararar    padažytipadažytipadažytipadažyti    seniauseniauseniauseniau    temperatemperatemperatempera    dažytiemsdažytiemsdažytiemsdažytiems    
paviršiamspaviršiamspaviršiamspaviršiams    beibeibeibei    perdažytiperdažytiperdažytiperdažyti    arararar    naujainaujainaujainaujai    nudažytinudažytinudažytinudažyti    papapapa----    
viršviršviršviršiamsiamsiamsiams    restauruojamoserestauruojamoserestauruojamoserestauruojamose    istoriškaiistoriškaiistoriškaiistoriškai    vertingosevertingosevertingosevertingose    
patalpose.patalpose.patalpose.patalpose.    
 

SudėtisSudėtisSudėtisSudėtis    

TemperaTemperaTemperaTempera    yrayrayrayra    emulsiniaiemulsiniaiemulsiniaiemulsiniai    dažaidažaidažaidažai    išišišiš    virintovirintovirintovirinto    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    
aliejaus,aliejaus,aliejaus,aliejaus,    kiaušiniųkiaušiniųkiaušiniųkiaušinių    iriririr    vandens.vandens.vandens.vandens.    

AliejusAliejusAliejusAliejus    iriririr    kiaušiniaikiaušiniaikiaušiniaikiaušiniai    yrayrayrayra    rišiklis,rišiklis,rišiklis,rišiklis,    vanduovanduovanduovanduo    ----    skieskieskieskie----    
diklis.diklis.diklis.diklis.    KiašiniaiKiašiniaiKiašiniaiKiašiniai    yrayrayrayra    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    iriririr    emulgatorius,emulgatorius,emulgatorius,emulgatorius,    t.y.t.y.t.y.t.y.    
jiejiejiejie    neleidneleidneleidneleidžiažiažiažia    aliejuialiejuialiejuialiejui    iriririr    vandeniuivandeniuivandeniuivandeniui    atsiskirti.atsiskirti.atsiskirti.atsiskirti.    
 

SavybėsSavybėsSavybėsSavybės ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

TemperaTemperaTemperaTempera    yrayrayrayra    nepaprastainepaprastainepaprastainepaprastai    patvarūspatvarūspatvarūspatvarūs    dažai,dažai,dažai,dažai,    susususu    kukukuku----    
riaisriaisriaisriais    lengvalengvalengvalengva    dirbti,dirbti,dirbti,dirbti,    tačiautačiautačiautačiau    jiejiejiejie    labailabailabailabai    lėtailėtailėtailėtai    džiūsta.džiūsta.džiūsta.džiūsta.    
ŠieŠieŠieŠie    dažaidažaidažaidažai    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    ruošiamiruošiamiruošiamiruošiami    iriririr    permatomi,permatomi,permatomi,permatomi,    iriririr    
neskaidrūs.neskaidrūs.neskaidrūs.neskaidrūs.    SeniauSeniauSeniauSeniau    temperatemperatemperatempera    dažniausiadažniausiadažniausiadažniausia    būdavobūdavobūdavobūdavo    
neskaidri,neskaidri,neskaidri,neskaidri,    nesnesnesnes    daždaždaždažantantantant    permatomapermatomapermatomapermatoma    tempera,tempera,tempera,tempera,    labailabailabailabai    
svarbisvarbisvarbisvarbi    dažomojodažomojodažomojodažomojo    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    kokybė,kokybė,kokybė,kokybė,    ypačypačypačypač    lygulygulygulygu----    
mas.mas.mas.mas.    

TemperaTemperaTemperaTempera    išišišiš    kiaušiniųkiaušiniųkiaušiniųkiaušinių    iriririr    aliejausaliejausaliejausaliejaus    negaminamanegaminamanegaminamanegaminama    
pramoniniupramoniniupramoniniupramoniniu    būdu,būdu,būdu,būdu,    todėltodėltodėltodėl    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    ruošiamaruošiamaruošiamaruošiama    dardardardar----    
bobobobo    vietoje.vietoje.vietoje.vietoje.    VisiVisiVisiVisi    komponentaikomponentaikomponentaikomponentai    yrayrayrayra    pigūs,pigūs,pigūs,pigūs,    lengvailengvailengvailengvai    
prieinamiprieinamiprieinamiprieinami    iriririr    ekologiški.ekologiški.ekologiški.ekologiški.    

GeraiGeraiGeraiGerai    išdžiūišdžiūišdžiūišdžiūvusivusivusivusi    temperatemperatemperatempera    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    nenuimanenuimanenuimanenuima----    
mamamama    jokiomisjokiomisjokiomisjokiomis    šalinimošalinimošalinimošalinimo    priemonėmis.priemonėmis.priemonėmis.priemonėmis.    Taigi,Taigi,Taigi,Taigi,    jeijeijeijei    
temperatemperatemperatempera    dažytasdažytasdažytasdažytas    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    uždažomas,uždažomas,uždažomas,uždažomas,    pvz.,pvz.,pvz.,pvz.,    aliejialiejialiejialieji----    
niaisniaisniaisniais    dažais,dažais,dažais,dažais,    galimagalimagalimagalima    popopopo    kiekkiekkiekkiek    laikolaikolaikolaiko    aliejiniusaliejiniusaliejiniusaliejinius    dažusdažusdažusdažus    
nuimtinuimtinuimtinuimti    iriririr    paliktipaliktipaliktipalikti    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    susususu    senuojusenuojusenuojusenuoju    temperostemperostemperostemperos    
sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.    
 

BazinisBazinisBazinisBazinis    rererereceptasceptasceptasceptas ________________________________________________________________________________________________________________________     

1/31/31/31/3    kiaušinių,kiaušinių,kiaušinių,kiaušinių,    naudojaminaudojaminaudojaminaudojami    iriririr    baltymai,baltymai,baltymai,baltymai,    iriririr    tryniaitryniaitryniaitryniai    
1/31/31/31/3    virintovirintovirintovirinto    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejausaliejausaliejausaliejaus    
1/31/31/31/3    vandensvandensvandensvandens    



 

 

22222222    

 

EsantEsantEsantEsant    normaliainormaliainormaliainormaliai    kambariokambariokambariokambario    temperatūrai,temperatūrai,temperatūrai,temperatūrai,    reireireirei----
kiakiakiakia    tarptarptarptarp    dažymųdažymųdažymųdažymų    darytidarytidarytidaryti    2222----3333    parųparųparųparų    pauzes,pauzes,pauzes,pauzes,    kadkadkadkad    dažaidažaidažaidažai
spėtųspėtųspėtųspėtų    išdžiūti.išdžiūti.išdžiūti.išdžiūti.    IšdžiūvęIšdžiūvęIšdžiūvęIšdžiūvę    dažaidažaidažaidažai    būnabūnabūnabūna    matiniai.matiniai.matiniai.matiniai.    JeiJeiJeiJei
temperatemperatemperatempera    persotintapersotintapersotintapersotinta    tamsaustamsaustamsaustamsaus    iriririr    sodraussodraussodraussodraus    pigmenpigmenpigmenpigmen----
to,to,to,to,    reikiareikiareikiareikia    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    nuteptinuteptinuteptinutepti    vienuvienuvienuvienu    nepigmentuotosnepigmentuotosnepigmentuotosnepigmentuotos
emulsijosemulsijosemulsijosemulsijos    sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.    

PoPoPoPo    paskutiniopaskutiniopaskutiniopaskutinio    dažymodažymodažymodažymo    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    galimagalimagalimagalima    polipolipolipoli----
ruoti,ruoti,ruoti,ruoti,    praėjuspraėjuspraėjuspraėjus    maždaugmaždaugmaždaugmaždaug    10101010    parų.parų.parų.parų.    

IšIšIšIš    pradžiųpradžiųpradžiųpradžių    reikiareikiareikiareikia    patikrinti,patikrinti,patikrinti,patikrinti,    arararar    dažaidažaidažaidažai    geraigeraigeraigerai    išišišiš----
džiūvę.džiūvę.džiūvę.džiūvę.    

PoliravimuiPoliravimuiPoliravimuiPoliravimui    naudojamasnaudojamasnaudojamasnaudojamas    tankustankustankustankus    trumpaplautrumpaplautrumpaplautrumpaplau----
kiskiskiskis    panelinispanelinispanelinispanelinis    šepetys.šepetys.šepetys.šepetys.    PoPoPoPo    totototo    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    dardardardar    nubliznubliznubliznubliz----
ginamasginamasginamasginamas    minkštuminkštuminkštuminkštu    skudurėliu.skudurėliu.skudurėliu.skudurėliu.    NupoliruotųNupoliruotųNupoliruotųNupoliruotų    pavirpavirpavirpavir----
šiųšiųšiųšių    spalvaspalvaspalvaspalva    paspaspaspasidaroidaroidaroidaro    sodresnė.sodresnė.sodresnė.sodresnė.    PaprastaiPaprastaiPaprastaiPaprastai    poliruopoliruopoliruopoliruo----
jamasjamasjamasjamas    tiktiktiktik    medis.medis.medis.medis.    
 

DažantDažantDažantDažant    pimąpimąpimąpimą    kartąkartąkartąkartą ____________________________________________     

DažantDažantDažantDažant    medį:medį:medį:medį:    nušlifuojama,nušlifuojama,nušlifuojama,nušlifuojama,    užkituojamaužkituojamaužkituojamaužkituojama    klijais,klijais,klijais,klijais,
nušlifuojama,nušlifuojama,nušlifuojama,nušlifuojama,    šelakuojama,šelakuojama,šelakuojama,šelakuojama,    gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,gruntuojama,    truputįtruputįtruputįtruputį
pašlifuojama,pašlifuojama,pašlifuojama,pašlifuojama,    dažomadažomadažomadažoma    pigmentuotapigmentuotapigmentuotapigmentuota    temperatemperatemperatempera    1111----
2222    k.,k.,k.,k.,    poliruojama.poliruojama.poliruojama.poliruojama.    

KlijaisKlijaisKlijaisKlijais    kituojamikituojamikituojamikituojami    šakųšakųšakųšakų    plyšiai,plyšiai,plyšiai,plyšiai,    įdubosįdubosįdubosįdubos    iriririr    pan.pan.pan.pan.
klijųklijųklijųklijų    kitaskitaskitaskitas    susidedasusidedasusidedasusideda    išišišiš    gyvulinėsgyvulinėsgyvulinėsgyvulinės    kilmėskilmėskilmėskilmės    klijųklijųklijųklijų    iriririr
kreidos,kreidos,kreidos,kreidos,    pigmentuotospigmentuotospigmentuotospigmentuotos    trupučiutrupučiutrupučiutrupučiu    auksoauksoauksoaukso    ochros,ochros,ochros,ochros,
kadkadkadkad    būtųbūtųbūtųbūtų    panašauspanašauspanašauspanašaus    įįįį    medįmedįmedįmedį    atspalvio.atspalvio.atspalvio.atspalvio.    ŠakotosŠakotosŠakotosŠakotos    vievievievie----
tostostostos    izoliuojamosizoliuojamosizoliuojamosizoliuojamos    šviesiušviesiušviesiušviesiu    šelaku.šelaku.šelaku.šelaku.    

GruntiniamsGruntiniamsGruntiniamsGruntiniams    dažamsdažamsdažamsdažams    naudojaminaudojaminaudojaminaudojami    silpnaissilpnaissilpnaissilpnais    cincincincin----
kokokoko    baltalaisbaltalaisbaltalaisbaltalais    pigmentuotipigmentuotipigmentuotipigmentuoti    aliejiniaialiejiniaialiejiniaialiejiniai    dažai,dažai,dažai,dažai,    praskiespraskiespraskiespraskies----
titititi    tirpikliu.tirpikliu.tirpikliu.tirpikliu.    GruntavimoGruntavimoGruntavimoGruntavimo    sluoksnissluoksnissluoksnissluoksnis    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    labailabailabailabai
plonas,plonas,plonas,plonas,    medismedismedismedis    turituriturituri    aiškiaiaiškiaiaiškiaiaiškiai    persišviesti.persišviesti.persišviesti.persišviesti.    

DažantDažantDažantDažant    kalkintuskalkintuskalkintuskalkintus    paviršius:paviršius:paviršius:paviršius:    šlifuojama,šlifuojama,šlifuojama,šlifuojama,    gruntuogruntuogruntuogruntuo----
jamajamajamajama    2222    k.k.k.k.    (žr.(žr.(žr.(žr.    toliau),toliau),toliau),toliau),    1111----2222    k.k.k.k.    dažomadažomadažomadažoma    tempera.tempera.tempera.tempera.    

PaviršiusPaviršiusPaviršiusPaviršius    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    geraigeraigeraigerai    kkkkarbonizavęsisarbonizavęsisarbonizavęsisarbonizavęsis    iriririr    vivivivi----    
siškaisiškaisiškaisiškai    sausas.sausas.sausas.sausas.    PriešPriešPriešPrieš    gruntavimągruntavimągruntavimągruntavimą    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    nulyginulyginulyginulygi----    
namas,namas,namas,namas,    nuvalomosnuvalomosnuvalomosnuvalomos    dulkės.dulkės.dulkės.dulkės.    

DažantDažantDažantDažant    paviršius,paviršius,paviršius,paviršius,    įįįį    kuriuoskuriuoskuriuoskuriuos    stipriaistipriaistipriaistipriai    geriasigeriasigeriasigeriasi    
dažai,dažai,dažai,dažai,    reikiareikiareikiareikia    juosjuosjuosjuos    pirmiausiapirmiausiapirmiausiapirmiausia    gruntuotigruntuotigruntuotigruntuoti    skiestaisskiestaisskiestaisskiestais    
aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    dažais,dažais,dažais,dažais,    popopopo    totototo    nepigmentuotanepigmentuotanepigmentuotanepigmentuota    tempetempetempetempe----    
rosrosrosros    emulsija,emulsija,emulsija,emulsija,    kitaipkitaipkitaipkitaip    dažaidažaidažaidažai    įsigersįsigersįsigersįsigers    nelygiai.nelygiai.nelygiai.nelygiai.    PoPoPoPo    totototo    
paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    dažomasdažomasdažomasdažomas    norimonorimonorimonorimo    pigmentopigmentopigmentopigmento    temperostemperostemperostemperos    
emulsija,emulsija,emulsija,emulsija,    ištisiniuištisiniuištisiniuištisiniu    arararar    permatomupermatomupermatomupermatomu    sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.sluoksniu.    
 

PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant ________________________________________________________________________________________________________________________________________     

SenesniSenesniSenesniSenesni    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    susususu    ištisiniuištisiniuištisiniuištisiniu    temperostemperostemperostemperos    sluoksniusluoksniusluoksniusluoksniu    
šiandienšiandienšiandienšiandien    retairetairetairetai    sutinkami.sutinkami.sutinkami.sutinkami.    PriešPriešPriešPrieš    perdažant,perdažant,perdažant,perdažant,    reikiareikiareikiareikia    
juosjuosjuosjuos    nuvalytinuvalytinuvalytinuvalyti    iriririr    padažyti.padažyti.padažyti.padažyti.    

PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant    visąvisąvisąvisą    skaidriaskaidriaskaidriaskaidria    temperatemperatemperatempera    dažytądažytądažytądažytą    pavirpavirpavirpavir----    
šių,šių,šių,šių,    visiškasvisiškasvisiškasvisiškas    skaidrumasskaidrumasskaidrumasskaidrumas    nebepasiekiamas.nebepasiekiamas.nebepasiekiamas.nebepasiekiamas.    JeiJeiJeiJei    
norimanorimanorimanorima    išlaikytiišlaikytiišlaikytiišlaikyti    pirmykštępirmykštępirmykštępirmykštę    išvaizdą,išvaizdą,išvaizdą,išvaizdą,    reikiareikiareikiareikia    tiktiktiktik    
padažytipadažytipadažytipadažyti    paviršių.paviršių.paviršių.paviršių.    

DekoratyvinisDekoratyvinisDekoratyvinisDekoratyvinis    baldųbaldųbaldųbaldų    iriririr    patalpųpatalpųpatalpųpatalpų    dažymasdažymasdažymasdažymas    papapapa----    
tikėtinastikėtinastikėtinastikėtinas    restauratoriamsrestauratoriamsrestauratoriamsrestauratoriams    iriririr    patyrusiemspatyrusiemspatyrusiemspatyrusiems    daždaždaždažytoytoytoyto----    
jams.jams.jams.jams.    

PadažantPadažantPadažantPadažant    medįmedįmedįmedį    iriririr    tinkątinkątinkątinką    (kalkes):(kalkes):(kalkes):(kalkes):    nuplaunamanuplaunamanuplaunamanuplaunama    
sodasodasodasoda    arararar    vandeniu,vandeniu,vandeniu,vandeniu,    užtaisomiužtaisomiužtaisomiužtaisomi    plyšiai,plyšiai,plyšiai,plyšiai,    gruntuojagruntuojagruntuojagruntuoja----    
mamamama    skystaisskystaisskystaisskystais    aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    dažais,dažais,dažais,dažais,    nuglaistoma,nuglaistoma,nuglaistoma,nuglaistoma,    nunununu----    
šlifuojama,šlifuojama,šlifuojama,šlifuojama,    dažomadažomadažomadažoma    tempera,tempera,tempera,tempera,    kolkolkolkol    paviršiuipaviršiuipaviršiuipaviršiui    susususu----    
teikiamateikiamateikiamateikiama    norimanorimanorimanorima    išvaizda,išvaizda,išvaizda,išvaizda,    medismedismedismedis    poliruojamas.poliruojamas.poliruojamas.poliruojamas.    

JeiJeiJeiJei    daždaždaždažytasisytasisytasisytasis    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    vaškuotas,vaškuotas,vaškuotas,vaškuotas,    vaškasvaškasvaškasvaškas    pašapašapašapaša----    
linamaslinamaslinamaslinamas    vaitspiritu.vaitspiritu.vaitspiritu.vaitspiritu.    
 

PapildomiPapildomiPapildomiPapildomi    patarimaipatarimaipatarimaipatarimai ________________________________________________________________________________________________________     

Pasitaiko,Pasitaiko,Pasitaiko,Pasitaiko,    kadkadkadkad    temperatemperatemperatempera    dažytidažytidažytidažyti    paviršiaipaviršiaipaviršiaipaviršiai    lakuojalakuojalakuojalakuoja----    
mi,mi,mi,mi,    tačiautačiautačiautačiau    lakaslakaslakaslakas    apsunkinaapsunkinaapsunkinaapsunkina    tolesnętolesnętolesnętolesnę    priežiūrą.priežiūrą.priežiūrą.priežiūrą.    
LakavimasLakavimasLakavimasLakavimas    nepadedanepadedanepadedanepadeda    paviršiuipaviršiuipaviršiuipaviršiui    ilgiauilgiauilgiauilgiau    išsilakyti,išsilakyti,išsilakyti,išsilakyti,    
taigi,taigi,taigi,taigi,    reikėtųreikėtųreikėtųreikėtų    jojojojo    vengti.vengti.vengti.vengti.    LakLakLakLakuojantuojantuojantuojant    temperostemperostemperostemperos    
sluoksnissluoksnissluoksnissluoksnis    skaidrėja.skaidrėja.skaidrėja.skaidrėja.    

JeiJeiJeiJei    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    buvobuvobuvobuvo    lakuotas,lakuotas,lakuotas,lakuotas,    perdažantperdažantperdažantperdažant    būtinabūtinabūtinabūtina    
jįjįjįjį    nugruntuoti.nugruntuoti.nugruntuoti.nugruntuoti.    
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Medžio derva 

MedžioMedžioMedžioMedžio    dervadervadervaderva    jaujaujaujau    keletąkeletąkeletąkeletą    šimtmečiųšimtmečiųšimtmečiųšimtmečių    naudojamanaudojamanaudojamanaudojama
apsaugotiapsaugotiapsaugotiapsaugoti    statinius,statinius,statinius,statinius,    laivuslaivuslaivuslaivus    iriririr    įvairiusįvairiusįvairiusįvairius    rakandusrakandusrakandusrakandus    išišišiš
medžio.medžio.medžio.medžio.    BeBeBeBe    to,to,to,to,    medžiomedžiomedžiomedžio    dervadervadervaderva    buvobuvobuvobuvo    svarbisvarbisvarbisvarbi    ŠvediŠvediŠvediŠvedi----
josjosjosjos    eksportoeksportoeksportoeksporto    prekėprekėprekėprekė    nuonuonuonuo    patpatpatpat    viduramžiųviduramžiųviduramžiųviduramžių    ikiikiikiiki    20202020----
ojoojoojoojovvvva.a.a.a.    pradžios.pradžios.pradžios.pradžios.    

ŠiandienŠiandienŠiandienŠiandien    dervadervadervaderva    dažniausiaidažniausiaidažniausiaidažniausiai    naudojamanaudojamanaudojamanaudojama    sesesese----
niemsniemsniemsniems    dervuotiemsdervuotiemsdervuotiemsdervuotiems    daiktamsdaiktamsdaiktamsdaiktams    arararar    paviršiamspaviršiamspaviršiamspaviršiams
prižiūrėti,prižiūrėti,prižiūrėti,prižiūrėti,    pvz.,pvz.,pvz.,pvz.,    skiedromisskiedromisskiedromisskiedromis    dengtiemsdengtiemsdengtiemsdengtiems    stogams,stogams,stogams,stogams,
varpinėmsvarpinėmsvarpinėmsvarpinėms    iriririr    dervadervadervaderva    nuteptiemsnuteptiemsnuteptiemsnuteptiems    statiniams.statiniams.statiniams.statiniams.    DerDerDerDer----
vavavava    kuokuokuokuo    puikiausiaipuikiausiaipuikiausiaipuikiausiai    tinkatinkatinkatinka    iriririr    naujainaujainaujainaujai    skiedromisskiedromisskiedromisskiedromis
dengtiemsdengtiemsdengtiemsdengtiems    stogams.stogams.stogams.stogams.    
 

SavybėsSavybėsSavybėsSavybės    

DervaDervaDervaDerva    apsaugoapsaugoapsaugoapsaugo    medįmedįmedįmedį    nuonuonuonuo    išorinioišorinioišorinioišorinio    irimoirimoirimoirimo    iriririr    
pentėjimo,pentėjimo,pentėjimo,pentėjimo,    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    truputįtruputįtruputįtruputį    sulaikosulaikosulaikosulaiko    vandenį.vandenį.vandenį.vandenį.    

KarštaKarštaKarštaKaršta    dervadervadervaderva    yrayrayrayra    takitakitakitaki    iriririr    geraigeraigeraigerai    įsigeriaįsigeriaįsigeriaįsigeria    įįįį    medį.medį.medį.medį.    
AtvėsusiAtvėsusiAtvėsusiAtvėsusi    dervadervadervaderva    būnabūnabūnabūna    tąsitąsitąsitąsi    iriririr    visiškaivisiškaivisiškaivisiškai    neįsigeria.neįsigeria.neįsigeria.neįsigeria.    
DervaDervaDervaDerva    labailabailabailabai    jautrijautrijautrijautri    temperatūrostemperatūrostemperatūrostemperatūros    pasikeitimams,pasikeitimams,pasikeitimams,pasikeitimams,    
saulėjesaulėjesaulėjesaulėje    jijijiji    pasidaropasidaropasidaropasidaro    lipni.lipni.lipni.lipni.    Taigi,Taigi,Taigi,Taigi,    pietiniaipietiniaipietiniaipietiniai    iriririr    vakavakavakavaka----    
riniairiniairiniairiniai    fasadaifasadaifasadaifasadai    greičiaugreičiaugreičiaugreičiau    nusidėvi,nusidėvi,nusidėvi,nusidėvi,    negunegunegunegu    mažiaumažiaumažiaumažiau    
saulėssaulėssaulėssaulės    gaunantysgaunantysgaunantysgaunantys    paviršiai.paviršiai.paviršiai.paviršiai.    

DervuotųDervuotųDervuotųDervuotų    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    negalimanegalimanegalimanegalima    dažytidažytidažytidažyti    dažais,dažais,dažais,dažais,    įįįį    
kuriųkuriųkuriųkurių    sudsudsudsudėtįėtįėtįėtį    neįeinaneįeinaneįeinaneįeina    derva.derva.derva.derva.    

Dėmesio!Dėmesio!Dėmesio!Dėmesio!    
JokiuJokiuJokiuJokiu    būdubūdubūdubūdu    nevalianevalianevalianevalia    medžiomedžiomedžiomedžio    dervadervadervaderva    dažytudažytudažytudažytu    pavirpavirpavirpavir----    
šiųšiųšiųšių    perdažinėtiperdažinėtiperdažinėtiperdažinėti    akmensakmensakmensakmens    angliesangliesangliesanglies    derva.derva.derva.derva.    ŠiŠiŠiŠi    dervadervadervaderva    
ardoardoardoardo    medįmedįmedįmedį    iriririr    pagreitina.puvimą.pagreitina.puvimą.pagreitina.puvimą.pagreitina.puvimą.    
 

DervosDervosDervosDervos    paruošimasparuošimasparuošimasparuošimas    

TradiciškaiTradiciškaiTradiciškaiTradiciškai    dervadervadervaderva    išgaunamaišgaunamaišgaunamaišgaunama    saususaususaususausu    būdubūdubūdubūdu    destidestidestidesti----    
liuojantliuojantliuojantliuojant    sakingassakingassakingassakingas    pušinespušinespušinespušines    malkas.malkas.malkas.malkas.    NorintNorintNorintNorint    gautigautigautigauti    
aukščiausiosaukščiausiosaukščiausiosaukščiausios    kokybėskokybėskokybėskokybės    dervą,dervą,dervą,dervą,    reikiareikiareikiareikia    malkasmalkasmalkasmalkas    dededede----    
gintigintigintiginti    labailabailabailabai    lėtai.lėtai.lėtai.lėtai.    

AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    dervadervadervaderva    rūšiuotarūšiuotarūšiuotarūšiuota    pagalpagalpagalpagal    kokybę,kokybę,kokybę,kokybę,    konkonkonkon----
sistencijąsistencijąsistencijąsistenciją    iriririr    grynumą.grynumą.grynumą.grynumą.    Derva,Derva,Derva,Derva,    gautagautagautagauta    pradėjuspradėjuspradėjuspradėjus    dededede----
gintigintigintiginti    malkas,malkas,malkas,malkas,    laikytalaikytalaikytalaikyta    aukščiausiosaukščiausiosaukščiausiosaukščiausios    kokybės.kokybės.kokybės.kokybės.    JiJiJiJi
būdavobūdavobūdavobūdavo    labailabailabailabai    šviesišviesišviesišviesi    iriririr    švari.švari.švari.švari.    TuoTuoTuoTuo    tarputarputarputarpu    derva,derva,derva,derva,
ištekėjusiištekėjusiištekėjusiištekėjusi    baigiantbaigiantbaigiantbaigiant    malkomsmalkomsmalkomsmalkoms    degti,degti,degti,degti,    būdavobūdavobūdavobūdavo    vanvanvanvan----
deningadeningadeningadeninga    iriririr    nešvari.nešvari.nešvari.nešvari.    

IšIšIšIš    1111    mmmm3333    sakingųsakingųsakingųsakingų    malkųmalkųmalkųmalkų    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    gaunamagaunamagaunamagaunama    apieapieapieapie    
30303030----40404040    kgkgkgkg    medžiomedžiomedžiomedžio    dervos.dervos.dervos.dervos.    

DabarDabarDabarDabar    degintadegintadegintadeginta    dervadervadervaderva    gaminamagaminamagaminamagaminama    nedideliaisnedideliaisnedideliaisnedideliais    
kiekiaiskiekiaiskiekiaiskiekiais    dervosdervosdervosdervos    viryklose.viryklose.viryklose.viryklose.    ParduodamaParduodamaParduodamaParduodama    dervadervadervaderva    
dažniausiaidažniausiaidažniausiaidažniausiai    gaminamagaminamagaminamagaminama    prampramprampramoniniuoniniuoniniuoniniu    būdubūdubūdubūdu    retorretorretorretor----    

tinėsetinėsetinėsetinėse    krosnyse.krosnyse.krosnyse.krosnyse.    DervaDervaDervaDerva    dideliaisdideliaisdideliaisdideliais    kiekiaiskiekiaiskiekiaiskiekiais    imimimim----    
portuojamaportuojamaportuojamaportuojama    išišišiš    RusijosRusijosRusijosRusijos    iriririr    Lenkijos.Lenkijos.Lenkijos.Lenkijos.    
 

PigmentavimasPigmentavimasPigmentavimasPigmentavimas    

JeiJeiJeiJei    norimanorimanorimanorima    spalvotosspalvotosspalvotosspalvotos    dervos,dervos,dervos,dervos,    pridedamapridedamapridedamapridedama    sausosausosausosauso    
pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    PigmentasPigmentasPigmentasPigmentas    pirmiausiapirmiausiapirmiausiapirmiausia    atskiedžiamasatskiedžiamasatskiedžiamasatskiedžiamas    
terpentinu,terpentinu,terpentinu,terpentinu,    sumaišomasumaišomasumaišomasumaišoma    pasta,pasta,pasta,pasta,    kurikurikurikuri    popopopo    truputįtruputįtruputįtruputį    
supilamasupilamasupilamasupilama    įįįį    pašildytąpašildytąpašildytąpašildytą    dervą.dervą.dervą.dervą.    

JuodaiJuodaiJuodaiJuodai    rudosrudosrudosrudos    spalvosspalvosspalvosspalvos    dervadervadervaderva    gaunama,gaunama,gaunama,gaunama,    pridėjuspridėjuspridėjuspridėjus    
oksidiniųoksidiniųoksidiniųoksidinių    juodųjuodųjuodųjuodų    dažų.dažų.dažų.dažų.    AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    tamtamtamtam    naudotinaudotinaudotinaudoti    
suodžiai.suodžiai.suodžiai.suodžiai.    

RaudonaRaudonaRaudonaRaudona    spalvaspalvaspalvaspalva    gaunama,gaunama,gaunama,gaunama,    pridėjuspridėjuspridėjuspridėjus    geležiesgeležiesgeležiesgeležies    
oksido,oksido,oksido,oksido,    pvz.,pvz.,pvz.,pvz.,    "Faluno"Faluno"Faluno"Faluno    raudonųjųraudonųjųraudonųjųraudonųjų    dažų".dažų".dažų".dažų".    RekoRekoRekoReko----    
menduojamasmenduojamasmenduojamasmenduojamas    santykissantykissantykissantykis    yrayrayrayra    1:81:81:81:8    geležiesgeležiesgeležiesgeležies    oksidoksidoksidoksidoooo    iriririr    
medžiomedžiomedžiomedžio    dervos.dervos.dervos.dervos.    AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    raudonaraudonaraudonaraudona    dervadervadervaderva    dažydadažydadažydadažyda----    
vovovovo    skiedriniusskiedriniusskiedriniusskiedrinius    stogusstogusstogusstogus    iriririr    lentineslentineslentineslentines    lubas.lubas.lubas.lubas.    
 

DažymasDažymasDažymasDažymas    

DervaDervaDervaDerva    tepamatepamatepamatepama    antantantant    visiškaivisiškaivisiškaivisiškai    sausųsausųsausųsausų    paviršių,paviršių,paviršių,paviršių,    geriaugeriaugeriaugeriau----    
siasiasiasia    tątątątą    darytidarytidarytidaryti    šiltuojušiltuojušiltuojušiltuoju    metųmetųmetųmetų    laikotarpiu.laikotarpiu.laikotarpiu.laikotarpiu.    

TinkamiausiaTinkamiausiaTinkamiausiaTinkamiausia    naudotinaudotinaudotinaudoti    nedideliusnedideliusnedideliusnedidelius    palafoniniuspalafoniniuspalafoniniuspalafoninius    
ilgaplaukiusilgaplaukiusilgaplaukiusilgaplaukius    teptukus.teptukus.teptukus.teptukus.    

PurškimoPurškimoPurškimoPurškimo    dervadervadervaderva    turėtųturėtųturėtųturėtų    imtisimtisimtisimtis    tiktiktiktik    labailabailabailabai    patyrępatyrępatyrępatyrę    
dažytojai.dažytojai.dažytojai.dažytojai.    NeteisingaiNeteisingaiNeteisingaiNeteisingai    dirbant,dirbant,dirbant,dirbant,    rezultatairezultatairezultatairezultatai    busbusbusbus    
nepatenkinami,nepatenkinami,nepatenkinami,nepatenkinami,    galigaligaligali    apsitaškytiapsitaškytiapsitaškytiapsitaškyti    aplinkiniaiaplinkiniaiaplinkiniaiaplinkiniai    daikdaikdaikdaik----    
tai.tai.tai.tai.    

DažantDažantDažantDažant    dervadervadervaderva    pašildoma,pašildoma,pašildoma,pašildoma,    kadkadkadkad    būtųbūtųbūtųbūtų    takesnėtakesnėtakesnėtakesnė    iriririr    
geriaugeriaugeriaugeriau    įsigeriuįsigeriuįsigeriuįsigeriu    įįįį    medį.medį.medį.medį.    Norint,Norint,Norint,Norint,    kadkadkadkad    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    būtųbūtųbūtųbūtų    
kuokuokuokuo    lygesnis,lygesnis,lygesnis,lygesnis,    reikiareikiareikiareikia    stengtisstengtisstengtisstengtis    palaikytipalaikytipalaikytipalaikyti    pastoviąpastoviąpastoviąpastovią    
dervosdervosdervosdervos    temperatūrą.temperatūrą.temperatūrą.temperatūrą.    RekomenduojamaRekomenduojamaRekomenduojamaRekomenduojama    pašildypašildypašildypašildy----    
titititi    dervądervądervądervą    ikiikiikiiki    30303030----50505050    laipsnių.laipsnių.laipsnių.laipsnių.    

GeriausiaGeriausiaGeriausiaGeriausia    dervądervądervądervą    šildytišildytišildytišildyti    indeindeindeinde    susususu    vandeniu.vandeniu.vandeniu.vandeniu.    ŠilŠilŠilŠil----    
dantdantdantdant    antantantant    atvirosatvirosatvirosatviros    liepsnos,liepsnos,liepsnos,liepsnos,    galigaligaligali    kiltikiltikiltikilti    gaisras,gaisras,gaisras,gaisras,    bebebebe    to,to,to,to,    
dervadervadervaderva    lengvailengvailengvailengvai    pridega.pridega.pridega.pridega.    

DažantDažantDažantDažant    dervadervadervaderva    kartaiskartaiskartaiskartais    praskiedžiamapraskiedžiamapraskiedžiamapraskiedžiama    trupučiutrupučiutrupučiutrupučiu    
tirpikliotirpikliotirpikliotirpiklio    arararar    fotogeno.fotogeno.fotogeno.fotogeno.    10101010----15%15%15%15%    skiedimasskiedimasskiedimasskiedimas    tinkatinkatinkatinka----    
miausias.miausias.miausias.miausias.    
 

DervuojantDervuojantDervuojantDervuojant    naujainaujainaujainaujai    

DervuojantDervuojantDervuojantDervuojant    naujai,naujai,naujai,naujai,    nuonuonuonuo    visovisovisoviso    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    išišišiš    pradžiųpradžiųpradžiųpradžių    
nuvalomosnuvalomosnuvalomosnuvalomos    dulkės,dulkės,dulkės,dulkės,    popopopo    1111----2222    k.,k.,k.,k.,    priklausomaipriklausomaipriklausomaipriklausomai    nuonuonuonuo    
to,to,to,to,    kaipkaipkaipkaip    stipriaistipriaistipriaistipriai    dervadervadervaderva    geriasi,geriasi,geriasi,geriasi,    nudervuojama.nudervuojama.nudervuojama.nudervuojama.    

DervuojantDervuojantDervuojantDervuojant    naujusnaujusnaujusnaujus    stogus,stogus,stogus,stogus,    skiedrosskiedrosskiedrosskiedros    pamirkopamirkopamirkopamirko----    
mosmosmosmos    karštojekarštojekarštojekarštoje    dervoje.dervoje.dervoje.dervoje.    StogasStogasStogasStogas    dengiamasdengiamasdengiamasdengiamas    skiedskiedskiedskied----    
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romsromsromsroms    visiškaivisiškaivisiškaivisiškai    išdžiūvus.išdžiūvus.išdžiūvus.išdžiūvus.    PoPoPoPo    totototo    visasvisasvisasvisas    stogasstogasstogasstogas    1111    k.k.k.k.    
nudervuojamas.nudervuojamas.nudervuojamas.nudervuojamas.    
 

PerdervuojantPerdervuojantPerdervuojantPerdervuojant    

PerdažantPerdažantPerdažantPerdažant    derva,derva,derva,derva,    išišišiš    pradžiųpradžiųpradžiųpradžių    reikiareikiareikiareikia    geraigeraigeraigerai    įsitikinįsitikinįsitikinįsitikin----    
ti,ti,ti,ti,    kadkadkadkad    paviršpaviršpaviršpaviršiusiusiusius    tikraitikraitikraitikrai    nuteptasnuteptasnuteptasnuteptas    medžiomedžiomedžiomedžio    derva.derva.derva.derva.    
LengviausiaLengviausiaLengviausiaLengviausia    patikrinti,patikrinti,patikrinti,patikrinti,    užlašinusužlašinusužlašinusužlašinus    truputįtruputįtruputįtruputį    tirpiktirpiktirpiktirpik----    
lio.lio.lio.lio.    MedžioMedžioMedžioMedžio    dervadervadervaderva    tuojtuojtuojtuoj    patpatpatpat    suskystėja,suskystėja,suskystėja,suskystėja,    atsirandaatsirandaatsirandaatsiranda    
dervosdervosdervosdervos    kvapas.kvapas.kvapas.kvapas.    GalimaGalimaGalimaGalima    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    atluptiatluptiatluptiatlupti    gabalėlįgabalėlįgabalėlįgabalėlį    
iriririr    padegti.padegti.padegti.padegti.    MedžioMedžioMedžioMedžio    dervosdervosdervosdervos    kvapaskvapaskvapaskvapas    labailabailabailabai    charakcharakcharakcharak----    
teringas.teringas.teringas.teringas.    AkmensAkmensAkmensAkmens    angliesangliesangliesanglies    derderderdervavavava    būnabūnabūnabūna    tamsi,tamsi,tamsi,tamsi,    bebebebe----    
veikveikveikveik    juoda,juoda,juoda,juoda,    aitriaiaitriaiaitriaiaitriai    kvepianti.kvepianti.kvepianti.kvepianti.    PaprastaiPaprastaiPaprastaiPaprastai    jijijiji    įsiįsiįsiįsi----    
graužiagraužiagraužiagraužia    įįįį    medį.medį.medį.medį.    KreozotinisKreozotinisKreozotinisKreozotinis    aliejusaliejusaliejusaliejus    savosavosavosavo    ruožturuožturuožturuožtu    
yrayrayrayra    akmensakmensakmensakmens    angliesangliesangliesanglies    dervosdervosdervosdervos    destiliatas,destiliatas,destiliatas,destiliatas,    naudojanaudojanaudojanaudoja----    
masmasmasmas    telefonotelefonotelefonotelefono    stulpųstulpųstulpųstulpų    iriririr    pabėgiųpabėgiųpabėgiųpabėgių    impregnavimui.impregnavimui.impregnavimui.impregnavimui.    
(Jei(Jei(Jei(Jei    kylakylakylakyla    kokiųkokiųkokiųkokių    abejoniųabejoniųabejoniųabejonių    dėldėldėldėl    ankstesniųankstesniųankstesniųankstesnių    paviršpaviršpaviršpaviršiausiausiausiaus    
dažymodažymodažymodažymo    metodų,metodų,metodų,metodų,    visadavisadavisadavisada    protingiausiaprotingiausiaprotingiausiaprotingiausia    susisiektisusisiektisusisiektisusisiekti    
susususu    specialistais).specialistais).specialistais).specialistais).    

SuskilinėjęsSuskilinėjęsSuskilinėjęsSuskilinėjęs    storasstorasstorasstoras    dervosdervosdervosdervos    sluoksnissluoksnissluoksnissluoksnis    iriririr    atsipaatsipaatsipaatsipa----    
laidavęlaidavęlaidavęlaidavę    dervosdervosdervosdervos    lopiniailopiniailopiniailopiniai    pašalinami,pašalinami,pašalinami,pašalinami,    popopopo    totototo    pavirpavirpavirpavir----    
šiusšiusšiusšius    nutepamasnutepamasnutepamasnutepamas    atskiestaatskiestaatskiestaatskiesta    karštakarštakarštakaršta    derva.derva.derva.derva.    

JeiJeiJeiJei    dervuotasisdervuotasisdervuotasisdervuotasis    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    trupa,trupa,trupa,trupa,    reikiareikiareikiareikia    jįjįjįjį    nunununu----    
grandytigrandytigrandytigrandyti    ikiikiikiiki    tvirtotvirtotvirtotvirto    pagrindo,pagrindo,pagrindo,pagrindo,    oooo    popopopo    totototo    nudervuoti.nudervuoti.nudervuoti.nudervuoti.    

JeiJeiJeiJei    senasissenasissenasissenasis    paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    apipelėjęsapipelėjęsapipelėjęsapipelėjęs    arararar    apkerpėjęs,apkerpėjęs,apkerpėjęs,apkerpėjęs,    
jįjįjįjį    būtinabūtinabūtinabūtina    geraigeraigeraigerai    nuvalyti.nuvalyti.nuvalyti.nuvalyti.    AtsižvelgiantAtsižvelgiantAtsižvelgiantAtsižvelgiant    įįįį    tai,tai,tai,tai,    kadkadkadkad    
dervuotasdervuotasdervuotasdervuotas    medismedismedismedis    turituriturituri    tendecijątendecijątendecijątendeciją    pelėti,pelėti,pelėti,pelėti,    geriaugeriaugeriaugeriau    viskąviskąviskąviską    
sutvarkytisutvarkytisutvarkytisutvarkyti    taip,taip,taip,taip,    kadkadkadkad    netoliesenetoliesenetoliesenetoliese    dervuotųdervuotųdervuotųdervuotų    pastatųpastatųpastatųpastatų    
arararar    šiaišiaišiaišiaipppp    objektųobjektųobjektųobjektų    neaugtųneaugtųneaugtųneaugtų    medžiai.medžiai.medžiai.medžiai.    

NorintNorintNorintNorint    lygiailygiailygiailygiai    dervadervadervaderva    nudažytinudažytinudažytinudažyti    laukolaukolaukolauko    duris,duris,duris,duris,    laiplaiplaiplaip----    
tustustustus    arararar    priebučius,priebučius,priebučius,priebučius,    galimagalimagalimagalima    pasinaudotipasinaudotipasinaudotipasinaudoti    šiuošiuošiuošiuo    receptu:receptu:receptu:receptu:    

1111/3/3/3/3    medžiomedžiomedžiomedžio    dervosdervosdervosdervos    
1111/3/3/3/3    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejausaliejausaliejausaliejaus    
1111/3/3/3/3    tirpikliotirpikliotirpikliotirpiklio    

 

MetaloMetaloMetaloMetalo    smalavimassmalavimassmalavimassmalavimas ____________________________________________________________________________________________________________     

SmalavimasSmalavimasSmalavimasSmalavimas    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    buvobuvobuvobuvo    įprastasįprastasįprastasįprastas    būdasbūdasbūdasbūdas    geležigeležigeležigeleži----    
niamsniamsniamsniams    dirbiniamsdirbiniamsdirbiniamsdirbiniams    apsaugoti.apsaugoti.apsaugoti.apsaugoti.    

ŠiandieninisŠiandieninisŠiandieninisŠiandieninis    orooroorooro    užterštumasužterštumasužterštumasužterštumas    apribojaapribojaapribojaapriboja    šįšįšįšį    memememe----    
todą.todą.todą.todą.    DabarDabarDabarDabar    smaluojamasmaluojamasmaluojamasmaluojama    tiktiktiktik    nedidelinedidelinedidelinedideli    daiktaidaiktaidaiktaidaiktai    izoizoizoizo----    
liuotoseliuotoseliuotoseliuotose    patalpose,patalpose,patalpose,patalpose,    tokietokietokietokie    kaipkaipkaipkaip    vyriai,vyriai,vyriai,vyriai,    spynųspynųspynųspynų    dededede----    
talėstalėstalėstalės    iriririr    pan.pan.pan.pan.    DidesniDidesniDidesniDidesni    objektaiobjektaiobjektaiobjektai    dabardabardabardabar    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    
nudažominudažominudažominudažomi    švinošvinošvinošvino    arararar    juodaisjuodaisjuodaisjuodais    aliejiniaisaliejiniaisaliejiniaisaliejiniais    daždaždaždažais,ais,ais,ais,    kadkadkadkad    
nepradėtųnepradėtųnepradėtųnepradėtų    rūdyti.rūdyti.rūdyti.rūdyti.    

SmaluojantSmaluojantSmaluojantSmaluojant    daiktus,daiktus,daiktus,daiktus,    reikiareikiareikiareikia    juosjuosjuosjuos    pirmapirmapirmapirma    nuvanuvanuvanuva----    
lyti.lyti.lyti.lyti.    ValcoValcoValcoValco    plėvelėplėvelėplėvelėplėvelė    pašalinamapašalinamapašalinamapašalinama    beicuojant.beicuojant.beicuojant.beicuojant.    BeiBeiBeiBei----    
cuojamascuojamascuojamascuojamas    daiktasdaiktasdaiktasdaiktas    panardinamaspanardinamaspanardinamaspanardinamas    įįįį    10%10%10%10%    sierossierossierossieros    
rūgštį,rūgštį,rūgštį,rūgštį,    popopopo    totototo    švariaišvariaišvariaišvariai    nuplaunamas.nuplaunamas.nuplaunamas.nuplaunamas.    GalimaGalimaGalimaGalima    nelynelynelynely----    
gumusgumusgumusgumus    pašalintipašalintipašalintipašalinti    metaliniumetaliniumetaliniumetaliniu    šepečiušepečiušepečiušepečiu    arbaarbaarbaarba    smėliosmėliosmėliosmėlio    
srove.srove.srove.srove.    

PoPoPoPo    totototo    daiktasdaiktasdaiktasdaiktas    pašildomaspašildomaspašildomaspašildomas    iriririr    merkiamasmerkiamasmerkiamasmerkiamas    įįįį    memememe----    
džiodžiodžiodžio    arararar    akmensakmensakmensakmens    angliesangliesangliesanglies    dervą.dervą.dervą.dervą.    MedžioMedžioMedžioMedžio    dervadervadervaderva    nunununu----    
dažodažodažodažo    paviršiųpaviršiųpaviršiųpaviršių    rudai.rudai.rudai.rudai.    AkmensAkmensAkmensAkmens    angliesangliesangliesanglies    dervadervadervaderva    suteisuteisuteisutei----    
kiakiakiakia    juodą,juodą,juodą,juodą,    blizgantįblizgantįblizgantįblizgantį    paviršių.paviršių.paviršių.paviršių.    

PoPoPoPo    totototo    apdeginamaapdeginamaapdeginamaapdeginama    pajavimopajavimopajavimopajavimo    lempalempalempalempa    arbaarbaarbaarba    kokokoko----    
kiukiukiukiu    kitukitukitukitu    atvirosatvirosatvirosatviros    ugniesugniesugniesugnies    šaltiniu.šaltiniu.šaltiniu.šaltiniu.    ApdApdApdApdeginanteginanteginanteginant    temtemtemtem----    
peratūraperatūraperatūraperatūra    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    tokiatokiatokiatokia    aukšta,aukšta,aukšta,aukšta,    kadkadkadkad    dervadervadervaderva    užsiužsiužsiužsi----    
liepsnotų,liepsnotų,liepsnotų,liepsnotų,    tačiautačiautačiautačiau    visiškaivisiškaivisiškaivisiškai    nesudegtų.nesudegtų.nesudegtų.nesudegtų.    

BuityjeBuityjeBuityjeBuityje    naudojaminaudojaminaudojaminaudojami    geležiesgeležiesgeležiesgeležies    dirbiniaidirbiniaidirbiniaidirbiniai    apdoroapdoroapdoroapdoro----    
jamijamijamijami    taiptaiptaiptaip    pat,pat,pat,pat,    tiktiktiktik    reikiareikiareikiareikia    imtiimtiimtiimti    sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejų.aliejų.aliejų.aliejų.    
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Pigmentas 

 

niniaininiaininiaininiai    susidedasusidedasusidedasusideda    išišišiš    geležiesgeležiesgeležiesgeležies    junginių,junginių,junginių,junginių,    oksidųoksidųoksidųoksidų    arararar    
hidratų,hidratų,hidratų,hidratų,    oooo    organiniaiorganiniaiorganiniaiorganiniai    išišišiš    angliesangliesangliesanglies    junginių.junginių.junginių.junginių.    

RuošiantRuošiantRuošiantRuošiant    tradiciniųtradiciniųtradiciniųtradicinių    tipųtipųtipųtipų    dažus,dažus,dažus,dažus,    dažniausiaidažniausiaidažniausiaidažniausiai    
naudojaminaudojaminaudojaminaudojami    organiniaiorganiniaiorganiniaiorganiniai    pigmentai.pigmentai.pigmentai.pigmentai.    VisųVisųVisųVisų    pirmapirmapirmapirma    taitaitaitai    
pigmentai,pigmentai,pigmentai,pigmentai,    kuriekuriekuriekurie    naudotinaudotinaudotinaudoti    jaujaujaujau    ikiikiikiiki    20202020----ojoojoojoojo    a.a.a.a.    OrgaOrgaOrgaOrga----    
niniųniniųniniųninių    pigmentųpigmentųpigmentųpigmentų    pasiūlapasiūlapasiūlapasiūla    šiuošiuošiuošiuo    metumetumetumetu    yrayrayrayra    labailabailabailabai    didididi----    
delė,delė,delė,delė,    palyginuspalyginuspalyginuspalyginus    susususu    ankstesniaisankstesniaisankstesniaisankstesniais    amžiais.amžiais.amžiais.amžiais.    

AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    labiausiailabiausiailabiausiailabiausiai    naudotinaudotinaudotinaudoti    pigmentaipigmentaipigmentaipigmentai    buvobuvobuvobuvo    
vadinamosiosvadinamosiosvadinamosiosvadinamosios    žemėsžemėsžemėsžemės    spalvos,spalvos,spalvos,spalvos,    terra,terra,terra,terra,    ochraochraochraochra    iriririr    umbumbumbumb----    
ra.ra.ra.ra.    JosJosJosJos    gaunamosgaunamosgaunamosgaunamos    tiesiogtiesiogtiesiogtiesiog    išišišiš    dirvožemiodirvožemiodirvožemiodirvožemio    uolienųuolienųuolienųuolienų    
pavidalu.pavidalu.pavidalu.pavidalu.    ŠiuoŠiuoŠiuoŠiuo    metumetumetumetu    jųjųjųjų    asortimentasasortimentasasortimentasasortimentas    labailabailabailabai    apriapriapriapri----    
botas.botas.botas.botas.    DaugumąDaugumąDaugumąDaugumą    anksčiauanksčiauanksčiauanksčiau    vartotųvartotųvartotųvartotų    pigmentųpigmentųpigmentųpigmentų    galigaligaligali----    
mamamama    pasigamintipasigamintipasigamintipasigaminti    išišišiš    pramonėspramonėspramonėspramonės    gaminamų,gaminamų,gaminamų,gaminamų,    pridėjuspridėjuspridėjuspridėjus    
įįįį    juosjuosjuosjuos    sintetiniusintetiniusintetiniusintetiniu    būdubūdubūdubūdu    pagamintųpagamintųpagamintųpagamintų    mineraliniųmineraliniųmineraliniųmineralinių    pigpigpigpig----    
mentų.mentų.mentų.mentų.    TaipTaipTaipTaip    galimagalimagalimagalima    gauti,gauti,gauti,gauti,    pvz.,pvz.,pvz.,pvz.,    raudonąraudonąraudonąraudoną    ochrąochrąochrąochrą    iriririr    
oksidooksidooksidooksido    raudonąraudonąraudonąraudoną    spalvą.spalvą.spalvą.spalvą.    NetNetNetNet    iriririr    senesniaisiaissenesniaisiaissenesniaisiaissenesniaisiais    lailailailai----    

PigmentasPigmentasPigmentasPigmentas    suteikiasuteikiasuteikiasuteikia    dažamsdažamsdažamsdažams    spalvąspalvąspalvąspalvą    iriririr    takumą.takumą.takumą.takumą.    PigPigPigPig----    
mentasmentasmentasmentas    susidedasusidedasusidedasusideda    išišišiš    milteliųmilteliųmilteliųmiltelių    pavidalopavidalopavidalopavidalo    medžiagų,medžiagų,medžiagų,medžiagų,    
kurioskurioskurioskurios    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti    maišomosmaišomosmaišomosmaišomos    susususu    dažųdažųdažųdažų    rišikliais.rišikliais.rišikliais.rišikliais.    

ĮĮĮĮ    dažųdažųdažųdažų    sudėtisudėtisudėtisudėti    įeinaįeinaįeinaįeina    iriririr    standikliai.standikliai.standikliai.standikliai.    JieJieJieJie    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    
naudojaminaudojaminaudojaminaudojami    taupumotaupumotaupumotaupumo    sumetimais,sumetimais,sumetimais,sumetimais,    tačiautačiautačiautačiau    iriririr    tam,tam,tam,tam,    
kadkadkadkad    pagerintųpagerintųpagerintųpagerintų    dažųdažųdažųdažų    savybes.savybes.savybes.savybes.    

IrIrIrIr    pigmentas,pigmentas,pigmentas,pigmentas,    iriririr    standiklisstandiklisstandiklisstandiklis    turituriturituri    didelędidelędidelędidelę    reikšmęreikšmęreikšmęreikšmę    
dažųdažųdažųdažų    konsistencijaikonsistencijaikonsistencijaikonsistencijai    iriririr    patvarumui.patvarumui.patvarumui.patvarumui.    PigmentoPigmentoPigmentoPigmento    
grūdeliųgrūdeliųgrūdeliųgrūdelių    dydis,dydis,dydis,dydis,    formaformaformaforma    iriririr    cheminėcheminėcheminėcheminė    sudėtissudėtissudėtissudėtis    labiaulabiaulabiaulabiau----    
siaisiaisiaisiai    apsprendžiaapsprendžiaapsprendžiaapsprendžia    pigmento,pigmento,pigmento,pigmento,    oooo    tuotuotuotuo    pačiupačiupačiupačiu    iriririr    dažųdažųdažųdažų    
savybes.savybes.savybes.savybes.    
 

ĮvairiosĮvairiosĮvairiosĮvairios    pigmentopigmentopigmentopigmento    rūšysrūšysrūšysrūšys________________________________________________________________________________________________     

PagalPagalPagalPagal    savosavosavosavo    cheminęcheminęcheminęcheminę    sudėtįsudėtįsudėtįsudėtį    pigmentaipigmentaipigmentaipigmentai    skirstomiskirstomiskirstomiskirstomi    įįįį    
dvidvidvidvi    rūšisrūšisrūšisrūšis    ----    neorganiniusneorganiniusneorganiniusneorganinius    iriririr    organinius.organinius.organinius.organinius.    NeorgaNeorgaNeorgaNeorga----    
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kais mineraliniai pigmentai plačiai naudoti, kais mineraliniai pigmentai plačiai naudoti, kais mineraliniai pigmentai plačiai naudoti, kais mineraliniai pigmentai plačiai naudoti, 
pvz.,pvz.,pvz.,pvz.,     
caput mortum.caput mortum.caput mortum.caput mortum.    

Dabar vengiama naudoti tokius pigmentus,Dabar vengiama naudoti tokius pigmentus,Dabar vengiama naudoti tokius pigmentus,Dabar vengiama naudoti tokius pigmentus,
kurie pasirodė esą nuodingi ar neatsparūs šviekurie pasirodė esą nuodingi ar neatsparūs šviekurie pasirodė esą nuodingi ar neatsparūs šviekurie pasirodė esą nuodingi ar neatsparūs švie----
sai, pvz., švino baltsai, pvz., švino baltsai, pvz., švino baltsai, pvz., švino baltalus.alus.alus.alus.    

Nepaisant šių apribojimų, įmanoma išgautiNepaisant šių apribojimų, įmanoma išgautiNepaisant šių apribojimų, įmanoma išgautiNepaisant šių apribojimų, įmanoma išgauti    
beveik visų atspalvių dažus su tokiomis beveik visų atspalvių dažus su tokiomis beveik visų atspalvių dažus su tokiomis beveik visų atspalvių dažus su tokiomis 
pačiomispačiomispačiomispačiomis    
techninėmis savybėmis.techninėmis savybėmis.techninėmis savybėmis.techninėmis savybėmis.     
 

Grūdelių dydžio reikšmėGrūdelių dydžio reikšmėGrūdelių dydžio reikšmėGrūdelių dydžio reikšmė    

Kuo mažesni pigmento grūdeliai, tuo vientiseniKuo mažesni pigmento grūdeliai, tuo vientiseniKuo mažesni pigmento grūdeliai, tuo vientiseniKuo mažesni pigmento grūdeliai, tuo vientiseni
gaunami dažai. Vientisumas priklauso nuo to,gaunami dažai. Vientisumas priklauso nuo to,gaunami dažai. Vientisumas priklauso nuo to,gaunami dažai. Vientisumas priklauso nuo to,
ar pigmentas išar pigmentas išar pigmentas išar pigmentas išsklaido, ar sugeria šviesą. Šviesklaido, ar sugeria šviesą. Šviesklaido, ar sugeria šviesą. Šviesklaido, ar sugeria šviesą. Švie----
siems pigmentams būdinga išsklaidymas, siems pigmentams būdinga išsklaidymas, siems pigmentams būdinga išsklaidymas, siems pigmentams būdinga išsklaidymas, 
tamsietamsietamsietamsie----     
siems siems siems siems ----  absorbcija. Rišikliai taip pat laužia  absorbcija. Rišikliai taip pat laužia  absorbcija. Rišikliai taip pat laužia  absorbcija. Rišikliai taip pat laužia 
šviesą.šviesą.šviesą.šviesą.    
Kuo didesnis skirtumas tarp pigmento ir rišiklioKuo didesnis skirtumas tarp pigmento ir rišiklioKuo didesnis skirtumas tarp pigmento ir rišiklioKuo didesnis skirtumas tarp pigmento ir rišiklio
šviesą laužiančių savybių, tuo dažai vientisesni.šviesą laužiančių savybių, tuo dažai vientisesni.šviesą laužiančių savybių, tuo dažai vientisesni.šviesą laužiančių savybių, tuo dažai vientisesni.
Tai reiškia, kad įvairTai reiškia, kad įvairTai reiškia, kad įvairTai reiškia, kad įvairios pigmentų ir rišiklių ios pigmentų ir rišiklių ios pigmentų ir rišiklių ios pigmentų ir rišiklių 
komkomkomkom----    
binacijos suteikia dažams skirtingą išvaizdą, žr.binacijos suteikia dažams skirtingą išvaizdą, žr.binacijos suteikia dažams skirtingą išvaizdą, žr.binacijos suteikia dažams skirtingą išvaizdą, žr.
skyrius apie aliejinius dažus ir temperą.skyrius apie aliejinius dažus ir temperą.skyrius apie aliejinius dažus ir temperą.skyrius apie aliejinius dažus ir temperą.    

Šiuo metu parduodamas pigmentas būna laŠiuo metu parduodamas pigmentas būna laŠiuo metu parduodamas pigmentas būna laŠiuo metu parduodamas pigmentas būna la----
bai smulkus, todėl jį galima maišyti tiesiai į bai smulkus, todėl jį galima maišyti tiesiai į bai smulkus, todėl jį galima maišyti tiesiai į bai smulkus, todėl jį galima maišyti tiesiai į 
dažus.dažus.dažus.dažus.     
Anksčiau tekdavo pigmentą susmulkinti, Anksčiau tekdavo pigmentą susmulkinti, Anksčiau tekdavo pigmentą susmulkinti, Anksčiau tekdavo pigmentą susmulkinti, visųvisųvisųvisų
pirma dedant jį į lakus ir apdailinius dažus.pirma dedant jį į lakus ir apdailinius dažus.pirma dedant jį į lakus ir apdailinius dažus.pirma dedant jį į lakus ir apdailinius dažus.     

Maišant pastą iš aliejaus ir pigmento, pastaMaišant pastą iš aliejaus ir pigmento, pastaMaišant pastą iš aliejaus ir pigmento, pastaMaišant pastą iš aliejaus ir pigmento, pasta----    
rojo išeiga būna labai skirtinga, priklausomai rojo išeiga būna labai skirtinga, priklausomai rojo išeiga būna labai skirtinga, priklausomai rojo išeiga būna labai skirtinga, priklausomai 
nuonuonuonuo    
jo rūšies. Paprastai ant pakuotės nurodomas jo rūšies. Paprastai ant pakuotės nurodomas jo rūšies. Paprastai ant pakuotės nurodomas jo rūšies. Paprastai ant pakuotės nurodomas 
100g100g100g100g    
pigmento reikalingas aliejaus kiekis.pigmento reikalingas aliejaus kiekis.pigmento reikalingas aliejaus kiekis.pigmento reikalingas aliejaus kiekis.     
 

Senieji dažaiSenieji dažaiSenieji dažaiSenieji dažai    

SenųjųSenųjųSenųjųSenųjų dažų mėginių galima paimti iš po vėles dažų mėginių galima paimti iš po vėles dažų mėginių galima paimti iš po vėles dažų mėginių galima paimti iš po vėles----    
niųjų dažų sluoksnių. Reikia pagrandyti tose niųjų dažų sluoksnių. Reikia pagrandyti tose niųjų dažų sluoksnių. Reikia pagrandyti tose niųjų dažų sluoksnių. Reikia pagrandyti tose 
vievievievie----    
tose, kur dažų sluoksnis mažiausiai nusidėvėjęs,tose, kur dažų sluoksnis mažiausiai nusidėvėjęs,tose, kur dažų sluoksnis mažiausiai nusidėvėjęs,tose, kur dažų sluoksnis mažiausiai nusidėvėjęs,    
pvz. nuo šiaurinių fasado plotelių, užeinančių pvz. nuo šiaurinių fasado plotelių, užeinančių pvz. nuo šiaurinių fasado plotelių, užeinančių pvz. nuo šiaurinių fasado plotelių, užeinančių 
popopopo    
stogu. Privalu tik žiūrėti, kad mėginys nebūtų stogu. Privalu tik žiūrėti, kad mėginys nebūtų stogu. Privalu tik žiūrėti, kad mėginys nebūtų stogu. Privalu tik žiūrėti, kad mėginys nebūtų 
susususu    
keleto skirtingųkeleto skirtingųkeleto skirtingųkeleto skirtingų dažų pėdsakais. Be to, reikia dažų pėdsakais. Be to, reikia dažų pėdsakais. Be to, reikia dažų pėdsakais. Be to, reikia    
nepamiršti ir to, kad laikui einant, dažai galėjonepamiršti ir to, kad laikui einant, dažai galėjonepamiršti ir to, kad laikui einant, dažai galėjonepamiršti ir to, kad laikui einant, dažai galėjo    
pakeisti spalvą, apsinešti nešvarumais ir pakeisti spalvą, apsinešti nešvarumais ir pakeisti spalvą, apsinešti nešvarumais ir pakeisti spalvą, apsinešti nešvarumais ir pan.pan.pan.pan.    
Aliejiniai dažai blunka saulėje ir gelsta tamsoje.Aliejiniai dažai blunka saulėje ir gelsta tamsoje.Aliejiniai dažai blunka saulėje ir gelsta tamsoje.Aliejiniai dažai blunka saulėje ir gelsta tamsoje.    
Balti ar šviesių atspalvių aliejiniai dažai su švinoBalti ar šviesių atspalvių aliejiniai dažai su švinoBalti ar šviesių atspalvių aliejiniai dažai su švinoBalti ar šviesių atspalvių aliejiniai dažai su švino    
baltalais papilkėja dėl baltalais papilkėja dėl baltalais papilkėja dėl baltalais papilkėja dėl oro užterštumo siera. Kadoro užterštumo siera. Kadoro užterštumo siera. Kadoro užterštumo siera. Kad    
naujieji dažai labiau panėšėtų į senuosius, aliejinaujieji dažai labiau panėšėtų į senuosius, aliejinaujieji dažai labiau panėšėtų į senuosius, aliejinaujieji dažai labiau panėšėtų į senuosius, alieji----    
nius dažus reikia dažyti ant nusidėvėjusių nius dažus reikia dažyti ant nusidėvėjusių nius dažus reikia dažyti ant nusidėvėjusių nius dažus reikia dažyti ant nusidėvėjusių 
senųjų.senųjų.senųjų.senųjų.     

Kalbant apie kalkinius dažus reikia atsižvelgKalbant apie kalkinius dažus reikia atsižvelgKalbant apie kalkinius dažus reikia atsižvelgKalbant apie kalkinius dažus reikia atsižvelg----    
ti, ar jie bus skirti drėgstantiems ar sausiemsti, ar jie bus skirti drėgstantiems ar sausiemsti, ar jie bus skirti drėgstantiems ar sausiemsti, ar jie bus skirti drėgstantiems ar sausiems    
paviršiams.paviršiams.paviršiams.paviršiams.    
 

Spalvoti pigmentaiSpalvoti pigmentaiSpalvoti pigmentaiSpalvoti pigmentai    

Dabar dažniausiai naudojama auksinė ochra.Dabar dažniausiai naudojama auksinė ochra.Dabar dažniausiai naudojama auksinė ochra.Dabar dažniausiai naudojama auksinė ochra.     

SPALVOTI PIGMENTAISPALVOTI PIGMENTAISPALVOTI PIGMENTAISPALVOTI PIGMENTAI         
PavadinimasPavadinimasPavadinimasPavadinimas    Cheminė sudėtisCheminė sudėtisCheminė sudėtisCheminė sudėtis    AliejiAliejiAliejiAlieji----    

niainiainiainiai    

KlijųKlijųKlijųKlijų    KalkiKalkiKalkiKalki----    
niainiainiainiai    

DisperDisperDisperDisper----    
siniaisiniaisiniaisiniai    

TemTemTemTem----    
peraperaperapera    

OchrosOchrosOchrosOchros    
UmbrosUmbrosUmbrosUmbros    
TeitosTeitosTeitosTeitos    

Geležies oksidasGeležies oksidasGeležies oksidasGeležies oksidas    
silikatas ir kt.silikatas ir kt.silikatas ir kt.silikatas ir kt.    

TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    

Oksido geltonaOksido geltonaOksido geltonaOksido geltona    Geležies oksido hidratasGeležies oksido hidratasGeležies oksido hidratasGeležies oksido hidratas    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    

Oksido raudonaOksido raudonaOksido raudonaOksido raudona    
Anglų raudonaAnglų raudonaAnglų raudonaAnglų raudona    
Caput MortumCaput MortumCaput MortumCaput Mortum    

Geležies oksidasGeležies oksidasGeležies oksidasGeležies oksidas    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    

Geležies oksidoGeležies oksidoGeležies oksidoGeležies oksido    
raudonaraudonaraudonaraudona    

Geležies oksidasGeležies oksidasGeležies oksidasGeležies oksidas    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    

Švino dalaiŠvino dalaiŠvino dalaiŠvino dalai    Švino oksidasŠvino oksidasŠvino oksidasŠvino oksidas    TTTT    NNNN    NNNN    NNNN    NNNN    

UltramarinasUltramarinasUltramarinasUltramarinas    SilikonoSilikonoSilikonoSilikono----aliuminioaliuminioaliuminioaliuminio    
junginiaijunginiaijunginiaijunginiai    

TTTT    TTTT    RRRR    RRRR    RRRR    

Paryžiaus mėlyna Vario cianidasParyžiaus mėlyna Vario cianidasParyžiaus mėlyna Vario cianidasParyžiaus mėlyna Vario cianidas    
Berlyno mėlynaBerlyno mėlynaBerlyno mėlynaBerlyno mėlyna    

TTTT    TTTT    NNNN    TTTT    TTTT    

Tikroji kobaltoTikroji kobaltoTikroji kobaltoTikroji kobalto    
mėlynamėlynamėlynamėlyna    

Kobalto aliuminatasKobalto aliuminatasKobalto aliuminatasKobalto aliuminatas    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    

2emčs žalia2emčs žalia2emčs žalia2emčs žalia    Geležies aliuminioGeležies aliuminioGeležies aliuminioGeležies aliuminio    

silikatassilikatassilikatassilikatas    

TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    

Chromo oksidoChromo oksidoChromo oksidoChromo oksido    
žaliažaliažaliažalia    

Chromo oksidasChromo oksidasChromo oksidasChromo oksidas    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    

Cinko žaliaCinko žaliaCinko žaliaCinko žalia    
bario sulfatasbario sulfatasbario sulfatasbario sulfatas    

Cinko geltonisCinko geltonisCinko geltonisCinko geltonis    
geležies mėlisgeležies mėlisgeležies mėlisgeležies mėlis    

TTTT    TTTT    NNNN    NNNN    NNNN    

Chromo žaliaChromo žaliaChromo žaliaChromo žalia    Vario cianidasVario cianidasVario cianidasVario cianidas    TTTT    TTTT    NNNN    TTTT    TTTT    

chromo geltonischromo geltonischromo geltonischromo geltonis    
(nepastovi spalva(nepastovi spalva(nepastovi spalva(nepastovi spalva          

BALTI PIGMENTAI IR STANDIKLIAIBALTI PIGMENTAI IR STANDIKLIAIBALTI PIGMENTAI IR STANDIKLIAIBALTI PIGMENTAI IR STANDIKLIAI        
Pavadinimas      Cheminė sudėtisPavadinimas      Cheminė sudėtisPavadinimas      Cheminė sudėtisPavadinimas      Cheminė sudėtis    AliejiAliejiAliejiAlieji----    KlijųKlijųKlijųKlijų    KalkiKalkiKalkiKalki----    DisperDisperDisperDisper----    TemTemTemTem----    

 niainiainiainiai     niainiainiainiai    siniaisiniaisiniaisiniai    peraperaperapera    

Titano dioksidas Titanu dioksidasTitano dioksidas Titanu dioksidasTitano dioksidas Titanu dioksidasTitano dioksidas Titanu dioksidas    TTTT    RRRR    RRRR    TTTT    TTTT    

Cinko baltalai     Cinko oksidasCinko baltalai     Cinko oksidasCinko baltalai     Cinko oksidasCinko baltalai     Cinko oksidas    TTTT    RRRR    NNNN    RRRR    TTTT    

Litoponas           Cinko sulfidasLitoponas           Cinko sulfidasLitoponas           Cinko sulfidasLitoponas           Cinko sulfidas    
bario sulfatasbario sulfatasbario sulfatasbario sulfatas    

TTTT    RRRR    RRRR    TTTT    TTTT    

Kreida               Kalcio karbonatasKreida               Kalcio karbonatasKreida               Kalcio karbonatasKreida               Kalcio karbonatas    RRRR    TTTT    RRRR    RRRR    RRRR    

 

JUODI PIGMENTAIJUODI PIGMENTAIJUODI PIGMENTAIJUODI PIGMENTAI         
Pavadinimas         Cheminė sudėtisPavadinimas         Cheminė sudėtisPavadinimas         Cheminė sudėtisPavadinimas         Cheminė sudėtis    AliejiAliejiAliejiAlieji----    KlijųKlijųKlijųKlijų    KalkiKalkiKalkiKalki----    DisperDisperDisperDisper----    TemTemTemTem----    

 niainiainiainiai     niainiainiainiai    siniaisiniaisiniaisiniai    peraperaperapera    

Suodžiai             AnglisSuodžiai             AnglisSuodžiai             AnglisSuodžiai             Anglis    
Karbono juodaKarbono juodaKarbono juodaKarbono juoda    
Dervos nuodegosDervos nuodegosDervos nuodegosDervos nuodegos    

TTTT    RRRR    RRRR    RRRR    RRRR    

Kaulų juoda       AnglisKaulų juoda       AnglisKaulų juoda       AnglisKaulų juoda       Anglis    
kalcio fosfataskalcio fosfataskalcio fosfataskalcio fosfatas    

TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    TTTT    

Geležies oksido    Geležies oksidasGeležies oksido    Geležies oksidasGeležies oksido    Geležies oksidasGeležies oksido    Geležies oksidas    
juodajuodajuodajuoda    

RRRR    NNNN    RRRR    RRRR    RRRR    

Lentelėse pateikiami pigmentai, naudojami ruošiant tradiLentelėse pateikiami pigmentai, naudojami ruošiant tradiLentelėse pateikiami pigmentai, naudojami ruošiant tradiLentelėse pateikiami pigmentai, naudojami ruošiant tradi----
cinių tipų dažus. T cinių tipų dažus. T cinių tipų dažus. T cinių tipų dažus. T ---- tinkama, R  tinkama, R  tinkama, R  tinkama, R ---- rekomenduotina, N  rekomenduotina, N  rekomenduotina, N  rekomenduotina, N ----
netinkama.netinkama.netinkama.netinkama.    



 

 

27272727    

  

taitaitaitai    skirstomiskirstomiskirstomiskirstomi    pagalpagalpagalpagal    gamintojusgamintojusgamintojusgamintojus    iriririr    asortimentiniusasortimentiniusasortimentiniusasortimentinius    
numerius.numerius.numerius.numerius.    TaipTaipTaipTaip    sutvarkytisutvarkytisutvarkytisutvarkyti    valstybinėsvalstybinėsvalstybinėsvalstybinės    antikvaantikvaantikvaantikva----    
riatųriatųriatųriatų    žinybosžinybosžinybosžinybos    kalkiniųkalkiniųkalkiniųkalkinių    dažųdažųdažųdažų    rinkiniai.rinkiniai.rinkiniai.rinkiniai.    
 

BaltiBaltiBaltiBalti    pigmentaipigmentaipigmentaipigmentai ________________________________________________________________________________________________________________________     

AnksčiauAnksčiauAnksčiauAnksčiau    įįįį    aliejiniusaliejiniusaliejiniusaliejinius    dažusdažusdažusdažus    išoriniamišoriniamišoriniamišoriniam    dažymuidažymuidažymuidažymui
dėtadėtadėtadėta    švinošvinošvinošvino    baltalų.baltalų.baltalų.baltalų.    ŠvinoŠvinoŠvinoŠvino    baltalaibaltalaibaltalaibaltalai    yrayrayrayra    nuodingi,nuodingi,nuodingi,nuodingi,
todėltodėltodėltodėl    šiuošiuošiuošiuo    metumetumetumetu    vietojvietojvietojvietoj    jųjųjųjų    naudojamasnaudojamasnaudojamasnaudojamas    titanotitanotitanotitano    diokdiokdiokdiok----
sidosidosidosido    iriririr    cinkocinkocinkocinko    baltalųbaltalųbaltalųbaltalų    mišinys.mišinys.mišinys.mišinys.    

CinkoCinkoCinkoCinko    baltalaibaltalaibaltalaibaltalai    nesuteikianesuteikianesuteikianesuteikia    vientisumo,vientisumo,vientisumo,vientisumo,    tačiautačiautačiautačiau
jiejiejiejie    geraigeraigeraigerai    džiūstadžiūstadžiūstadžiūsta    iriririr    užkertaužkertaužkertaužkerta    keliąkeliąkeliąkelią    pelėsiams.pelėsiams.pelėsiams.pelėsiams.    TuoTuoTuoTuo
tarputarputarputarpu    titanotitanotitanotitano    dioksidasdioksidasdioksidasdioksidas    suteikiasuteikiasuteikiasuteikia    vientisumo.vientisumo.vientisumo.vientisumo.    

KlijiniuoseKlijiniuoseKlijiniuoseKlijiniuose    dažuosedažuosedažuosedažuose    kreidakreidakreidakreida    yrayrayrayra    baltasbaltasbaltasbaltas    pigmenpigmenpigmenpigmen----
tas.tas.tas.tas.    KituoseKituoseKituoseKituose    dažuosedažuosedažuosedažuose    kreidakreidakreidakreida    yrayrayrayra    standiklis.standiklis.standiklis.standiklis.    

KalkiniuoseKalkiniuoseKalkiniuoseKalkiniuose    dažuosedažuosedažuosedažuose    kalkėskalkėskalkėskalkės    yrayrayrayra    iriririr    rišiklis,rišiklis,rišiklis,rišiklis,    iriririr
baltasbaltasbaltasbaltas    pigmentaspigmentaspigmentaspigmentas    

RuošiantRuošiantRuošiantRuošiant    dažus,dažus,dažus,dažus,    reikiareikiareikiareikia    apgalvoti,apgalvoti,apgalvoti,apgalvoti,    kokiakokiakokiakokia    spalspalspalspal----
vavavava    dažaidažaidažaidažai    busbusbusbus    skiedžiami.skiedžiami.skiedžiami.skiedžiami.    RuošiantRuošiantRuošiantRuošiant    tradiciniustradiciniustradiciniustradicinius
dažus,dažus,dažus,dažus,    skiedžiamiejiskiedžiamiejiskiedžiamiejiskiedžiamieji    spalvotispalvotispalvotispalvoti    dažaidažaidažaidažai    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    yrayrayrayra
netinkami,netinkami,netinkami,netinkami,    nesnesnesnes    jiejiejiejie    gaminamigaminamigaminamigaminami    nenenene    išišišiš    tostostostos    rūšiesrūšiesrūšiesrūšies    sausausausau----
sosososo    pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    IšimtįIšimtįIšimtįIšimtį    sudarosudarosudarosudaro    tapybaitapybaitapybaitapybai    skirtiskirtiskirtiskirti    aliejialiejialiejialieji----
niainiainiainiai    dažaidažaidažaidažai    tūbelėse,tūbelėse,tūbelėse,tūbelėse,    kuriekuriekuriekurie    yrayrayrayra    tinkamitinkamitinkamitinkami    aliejiniųaliejiniųaliejiniųaliejinių
dažųdažųdažųdažų    skiedimui,skiedimui,skiedimui,skiedimui,    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    kaipkaipkaipkaip    iriririr    aliejiniųaliejiniųaliejiniųaliejinių    dažųdažųdažųdažų
pastos,pastos,pastos,pastos,    t.y.t.y.t.y.t.y.    sausassausassausassausas    pigmentas,pigmentas,pigmentas,pigmentas,    sumaišytassumaišytassumaišytassumaišytas    susususu
sėmenųsėmenųsėmenųsėmenų    aliejumi.aliejumi.aliejumi.aliejumi.    

ReikėtųReikėtųReikėtųReikėtų    laikytislaikytislaikytislaikytis    tokiostokiostokiostokios    taisyklės:taisyklės:taisyklės:taisyklės:    vartotivartotivartotivartoti    kuokuokuokuo
mažiaumažiaumažiaumažiau    pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    ĮĮĮĮ    dažusdažusdažusdažus    galimagalimagalimagalima    dėtidėtidėtidėti    nenenene    daudaudaudau----
giaugiaugiaugiau    kaipkaipkaipkaip    trijųtrijųtrijųtrijų    spalvųspalvųspalvųspalvų    pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    NesilaikantNesilaikantNesilaikantNesilaikant    šiošiošiošio
patarimo,patarimo,patarimo,patarimo,    dažaidažaidažaidažai    išeinaišeinaišeinaišeina    tarsitarsitarsitarsi    purvinųpurvinųpurvinųpurvinų    atspalvių,atspalvių,atspalvių,atspalvių,    bebebebe
to,to,to,to,    veikiantveikiantveikiantveikiant    šviesai,šviesai,šviesai,šviesai,    rezultatairezultatairezultatairezultatai    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    galigaligaligali    būtibūtibūtibūti
nepatenkinami.nepatenkinami.nepatenkinami.nepatenkinami.    

JuodasJuodasJuodasJuodas    pigmentaspigmentaspigmentaspigmentas    

DažniausiaiDažniausiaiDažniausiaiDažniausiai    juodiemsjuodiemsjuodiemsjuodiems    dažamsdažamsdažamsdažams    gautigautigautigauti    buvobuvobuvobuvo    naunaunaunau----    
dojamidojamidojamidojami    suodžiai,suodžiai,suodžiai,suodžiai,    tačiautačiautačiautačiau    susususu    jaisjaisjaisjais    sunkusunkusunkusunku    apsieiti.apsieiti.apsieiti.apsieiti.    
ŠiandienŠiandienŠiandienŠiandien    paprastaipaprastaipaprastaipaprastai    naudojaminaudojaminaudojaminaudojami    juodijuodijuodijuodi    oksidooksidooksidooksido    dažaidažaidažaidažai    
----    jiejiejiejie    yrayrayrayra    sintetiniusintetiniusintetiniusintetiniu    būdubūdubūdubūdu    pagamintaspagamintaspagamintaspagamintas    mineralinismineralinismineralinismineralinis    
pigmentas.pigmentas.pigmentas.pigmentas.    JuodiJuodiJuodiJuodi    pigmentaipigmentaipigmentaipigmentai    dažnaidažnaidažnaidažnai    naudotinaudotinaudotinaudoti    karkarkarkar----    
tutututu    susususu    baltais,baltais,baltais,baltais,    norintnorintnorintnorint    suteiktisuteiktisuteiktisuteikti    kalkiniams,kalkiniams,kalkiniams,kalkiniams,    klijiklijiklijikliji----    
niamsniamsniamsniams    arararar    aliejiniamsaliejiniamsaliejiniamsaliejiniams    dažamsdažamsdažamsdažams    pilkąpilkąpilkąpilką    atspalvį.atspalvį.atspalvį.atspalvį.    
 

AtspalvioAtspalvioAtspalvioAtspalvio    pritaikymaspritaikymaspritaikymaspritaikymas____________________________________________________________________________________________________     

JeiJeiJeiJei    norimanorimanorimanorima    išgautiišgautiišgautiišgauti    senųjųsenųjųsenųjųsenųjų    dažųdažųdažųdažų    atspalvį,atspalvį,atspalvį,atspalvį,    reikiareikiareikiareikia    
naudotinaudotinaudotinaudoti    tokiustokiustokiustokius    rišikliusrišikliusrišikliusrišiklius    iriririr    pigmentus,pigmentus,pigmentus,pigmentus,    kuriekuriekuriekurie    kaipkaipkaipkaip    
galimagalimagalimagalima    labiaulabiaulabiaulabiau    būtųbūtųbūtųbūtų    panašūspanašūspanašūspanašūs    įįįį    senuosius.senuosius.senuosius.senuosius.    PigmenPigmenPigmenPigmen----    
totototo    cheminėcheminėcheminėcheminė    sudėtissudėtissudėtissudėtis    turituriturituri    būtibūtibūtibūti    tokiatokiatokiatokia    patipatipatipati    kaipkaipkaipkaip    iriririr    
ankstesniųjųankstesniųjųankstesniųjųankstesniųjų    dažųdažųdažųdažų    pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    JeiJeiJeiJei    grūdeliųgrūdeliųgrūdeliųgrūdelių    dydisdydisdydisdydis    
nevienodas,nevienodas,nevienodas,nevienodas,    dažaidažaidažaidažai    busbusbusbus    nelabainelabainelabainelabai    vientisi.vientisi.vientisi.vientisi.    ŠieŠieŠieŠie    faktofaktofaktofakto----    
riairiairiairiai    svarbūssvarbūssvarbūssvarbūs    dekoratyviniamdekoratyviniamdekoratyviniamdekoratyviniam    dažymuidažymuidažymuidažymui    permpermpermpermatoatoatoato----    
maismaismaismais    dažais.dažais.dažais.dažais.    TaipTaipTaipTaip    patpatpatpat    svarbusvarbusvarbusvarbu    atkreiptiatkreiptiatkreiptiatkreipti    dėmesįdėmesįdėmesįdėmesį    įįįį    
dažomojodažomojodažomojodažomojo    paviršiauspaviršiauspaviršiauspaviršiaus    būklębūklębūklębūklę    iriririr    teisingaiteisingaiteisingaiteisingai    pasirinktipasirinktipasirinktipasirinkti    
darbodarbodarbodarbo    metodą.metodą.metodą.metodą.    

JeiJeiJeiJei    pigmentopigmentopigmentopigmento    cheminėcheminėcheminėcheminė    sudėtissudėtissudėtissudėtis    kitokia,kitokia,kitokia,kitokia,    dažųdažųdažųdažų    
konsistencijakonsistencijakonsistencijakonsistencija    iriririr    spalvaspalvaspalvaspalva    tolitolitolitoli    gražugražugražugražu    nebusnebusnebusnebus    tokia,tokia,tokia,tokia,    
kokioskokioskokioskokios    pageidauta.pageidauta.pageidauta.pageidauta.    SkirtumaiSkirtumaiSkirtumaiSkirtumai    ypačypačypačypač    išryškėja,išryškėja,išryškėja,išryškėja,    jeijeijeijei    
paviršiuspaviršiuspaviršiuspaviršius    dažomasdažomasdažomasdažomas    skirtinguskirtinguskirtinguskirtingu    parosparosparosparos    metu,metu,metu,metu,    esantesantesantesant    
skirtingamskirtingamskirtingamskirtingam    šviesosšviesosšviesosšviesos    kiekiui.kiekiui.kiekiui.kiekiui.    

LengviausiaiLengviausiaiLengviausiaiLengviausiai    nustatyti,nustatyti,nustatyti,nustatyti,    kokiekokiekokiekokie    komponentaikomponentaikomponentaikomponentai    
sudarosudarosudarosudaro    pigmentą,pigmentą,pigmentą,pigmentą,    galimagalimagalimagalima    lyginantlyginantlyginantlyginant    senųjųsenųjųsenųjųsenųjų    dažųdažųdažųdažų    
mėginiusmėginiusmėginiusmėginius    susususu    katalogųkatalogųkatalogųkatalogų    pavyzdžiais.pavyzdžiais.pavyzdžiais.pavyzdžiais.    TikTikTikTik    reikiareikiareikiareikia    
atsižvelgtiatsižvelgtiatsižvelgtiatsižvelgti    įįįį    tai,tai,tai,tai,    kadkadkadkad    dažųdažųdažųdažų    išvaizdaišvaizdaišvaizdaišvaizda    galėjogalėjogalėjogalėjo    pasikpasikpasikpasikeistieistieistieisti    
nuonuonuonuo    nešvarumų,nešvarumų,nešvarumų,nešvarumų,    šviesosšviesosšviesosšviesos    poveikiopoveikiopoveikiopoveikio    iriririr    pan.pan.pan.pan.    

JeiJeiJeiJei    lyginamilyginamilyginamilyginami    nenenene    tostostostos    pačiospačiospačiospačios    rūšiesrūšiesrūšiesrūšies    dažai,dažai,dažai,dažai,    nenenene----    
paisantpaisantpaisantpaisant    to,to,to,to,    jogjogjogjog    jųjųjųjų    išvaizdaišvaizdaišvaizdaišvaizda    iriririr    spalvaspalvaspalvaspalva    panaši,panaši,panaši,panaši,    
neįmanomaneįmanomaneįmanomaneįmanoma    nustatytinustatytinustatytinustatyti    kąkąkąką    nosnosnosnos    tikra.tikra.tikra.tikra.    DidžiojiDidžiojiDidžiojiDidžioji    dalisdalisdalisdalis    
dažųdažųdažųdažų    katalogųkatalogųkatalogųkatalogų    pavyzdžiųpavyzdžiųpavyzdžiųpavyzdžių    neteikianeteikianeteikianeteikia    jokiosjokiosjokiosjokios    inforinforinforinfor----    
macijos,macijos,macijos,macijos,    todėltodėltodėltodėl    kadkadkadkad    daždaždaždažaiaiaiai    pagamintipagamintipagamintipagaminti    išišišiš    kitokiokitokiokitokiokitokio    
pigmento.pigmento.pigmento.pigmento.    

ModernūsModernūsModernūsModernūs    dažaidažaidažaidažai    taiptaiptaiptaip    patpatpatpat    yrayrayrayra    pagamintipagamintipagamintipagaminti    susususu    
kitokiaiskitokiaiskitokiaiskitokiais    rišikliais,rišikliais,rišikliais,rišikliais,    kuriųkuriųkuriųkurių    teikiamasteikiamasteikiamasteikiamas    efektasefektasefektasefektas    skiriasiskiriasiskiriasiskiriasi    
nuonuonuonuo    tradiciniuosetradiciniuosetradiciniuosetradiciniuose    dažuosedažuosedažuosedažuose    naudotųnaudotųnaudotųnaudotų    rišikliųrišikliųrišikliųrišiklių    savysavysavysavy----    
bių.bių.bių.bių.    

Spalvos keičiasi ir maišant su baltu, ir su juodu pigmentu.Spalvos keičiasi ir maišant su baltu, ir su juodu pigmentu.Spalvos keičiasi ir maišant su baltu, ir su juodu pigmentu.Spalvos keičiasi ir maišant su baltu, ir su juodu pigmentu.
RodyklėRodyklėRodyklėRodyklės rodo į kuria pusę spalva keičiasi. Rodyklių stos rodo į kuria pusę spalva keičiasi. Rodyklių stos rodo į kuria pusę spalva keičiasi. Rodyklių stos rodo į kuria pusę spalva keičiasi. Rodyklių sto----
ris nurodo, kaip intensyvumo spalvos pokytis įvyksta.ris nurodo, kaip intensyvumo spalvos pokytis įvyksta.ris nurodo, kaip intensyvumo spalvos pokytis įvyksta.ris nurodo, kaip intensyvumo spalvos pokytis įvyksta.    



 

 

BaltoBaltoBaltoBalto    iriririr    juodojuodojuodojuodo    pigmentųpigmentųpigmentųpigmentų    maišymasmaišymasmaišymasmaišymas ________________________________________________________     
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SpalvotiSpalvotiSpalvotiSpalvoti    dažaidažaidažaidažai    šviesinami,šviesinami,šviesinami,šviesinami,    pridedantpridedantpridedantpridedant    baltobaltobaltobalto    pigpigpigpig----    
mento,mento,mento,mento,    tamsinami,tamsinami,tamsinami,tamsinami,    ----    pridedantpridedantpridedantpridedant    juodo.juodo.juodo.juodo.    IrIrIrIr    juodas,juodas,juodas,juodas,    
iriririr    baltasbaltasbaltasbaltas    pigmentaspigmentaspigmentaspigmentas    keičiakeičiakeičiakeičia    spalvą,spalvą,spalvą,spalvą,    šiešiešiešie    pasikeitipasikeitipasikeitipasikeiti----    
maimaimaimai    atvaizduotiatvaizduotiatvaizduotiatvaizduoti    schemoje.schemoje.schemoje.schemoje.    PridedantPridedantPridedantPridedant    juodojuodojuodojuodo    pigpigpigpig----    
mento,mento,mento,mento,    dažaidažaidažaidažai    nenenene    tiktiktiktik    patamsėja,patamsėja,patamsėja,patamsėja,    spalvaspalvaspalvaspalva    pasidaropasidaropasidaropasidaro    
nebenebenebenebe    tokiatokiatokiatokia    ryški.ryški.ryški.ryški.    PridedantPridedantPridedantPridedant    balto,balto,balto,balto,    spalvosspalvosspalvosspalvos    inteninteninteninten----    
syvumassyvumassyvumassyvumas    nesumažėja,nesumažėja,nesumažėja,nesumažėja,    norsnorsnorsnors    jijijiji    iriririr    pašviesėja.pašviesėja.pašviesėja.pašviesėja.    

SpalvotiSpalvotiSpalvotiSpalvoti    dažaidažaidažaidažai    tamsinamitamsinamitamsinamitamsinami    iriririr    vadinamuojuvadinamuojuvadinamuojuvadinamuoju    subsubsubsub----    
traktyviniutraktyviniutraktyviniutraktyviniu    dažųdažųdažųdažų    maišymu.maišymu.maišymu.maišymu.    TaiTaiTaiTai    reiškia,reiškia,reiškia,reiškia,    kadkadkadkad    pirpirpirpir----    
minėminėminėminė    spalvaspalvaspalvaspalva    maišomamaišomamaišomamaišoma    susususu    antrine,antrine,antrine,antrine,    pvz.pvz.pvz.pvz.    raudonaraudonaraudonaraudona    
susususu    žalia,žalia,žalia,žalia,    mėlynamėlynamėlynamėlyna    susususu    oranžine,oranžine,oranžine,oranžine,    geltonageltonageltonageltona    susususu    violetivioletivioletivioleti----    
nenenene    iriririr    atvirkščiai.atvirkščiai.atvirkščiai.atvirkščiai.    ŠisŠisŠisŠis    metodasmetodasmetodasmetodas    padedapadedapadedapadeda    išgautiišgautiišgautiišgauti    trūkstrūkstrūkstrūks----    
tamustamustamustamus    atspalvius.atspalvius.atspalvius.atspalvius.    

TamsinamiejiTamsinamiejiTamsinamiejiTamsinamieji    dažaidažaidažaidažai    keičiakeičiakeičiakeičia    spalvąspalvąspalvąspalvą    priklausopriklausopriklausopriklauso----    
maimaimaimai    iriririr    nuonuonuonuo    apšvietimo,apšvietimo,apšvietimo,apšvietimo,    iriririr    nuonuonuonuo    pasirinktopasirinktopasirinktopasirinkto    maišymaišymaišymaišy----    
momomomo    metodo.metodo.metodo.metodo.    


