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Prasidėjus šiltajam sezonui sulaukiame vis daugiau klausimų, kaip 
tinkamai apsaugoti
medienos paviršius lauke bei kaip išsirinkti tinkamiausius 
produktus, kad būtų
užtikrinta ilgalaikė apsauga. Mes turime visko, ko reikia medienai 
ir siūlome
perskaityti mūsų patarimus. Vertikaliems lauke esantiems paviršiams 
(pvz. tvoroms)
rinkitės dengiamuosius medienos dažus arba pusskaidrę lazūrą, o 
horizontaliems,
dėvimiems paviršiams (pvz. terasoms) naudokite apsauginę medienos
alyvą.„Pinotex“ asortimente esantys produktai suteikia igalaikę 
medienos
apsaugą. Tačiau norint užtikrinti apsaugos laiką, kuris nurodomas 
ant produkto
pakuotės, medieną būtina apdoroti sistemiškai.  



Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas 
grybinių ydų. Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio 
kaip 18 % drėgnio.
Jei mediena anksčiau buvo dažyta, tuomet norint dažyti dengiamaisiais dažais 
reikėtų seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinti, o blizgiais dažais 
dažytus paviršius pašiurkštinti švitriniu popieriumi, po šlifavimo būtinai 
nuvalykite dulkes. Jei paviršių dengsite pusskaidre medienos lazūra arba alyva, 
tuomet visiškai pašalinkite seną dažų sluoksnį.
Jei paviršių alyvuosite, kad alyva geriau įsigertų, medieną nuplaukite 
plovikliu „Pinotex Terrace & Wood Cleaner“.
Norint kuo geriau apsaugoti naują medieną, arba medieną po senų dažų 
pašalinimo, pirmiausia reikia paviršių įmirkyti. Vieną kartą padenkite medieną 
biocidiniais gruntais „Pinotex Wood Primer“ arba „Pinotex Base“. Alyvuojant 
medieną reikia rinktis „Pinotex Base“. Prieš toliau apdorojant paviršių, 
įmirkytą medieną būtina džiovinti bent 24 valandas.
Jei dažote dengiamaisiais dažais, nepamirškite gruntavimo dažų. Jie apsaugo nuo 
drėgmės ir užtikrina gerą dažų sukibimą su pagrindu. Prieš dažant nugruntuokite 
paviršių 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu. Tuomet dažykite paviršių 
2 sluoksniais pasirinktais dengiamaisiais „Pinotex“ dažais.
Jei medieną lazūruosite, denkite paviršių 2 sluoksniais pasirinktos „Pinotex“ 
lazūros. Anksčiau „Pinotex“ lazūra padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno 
apdailos priemonės sluoksnio. Su  kiekvienu apdailos sluoksniu atspalvis darosi 
mažiau skaidrus, sodresnis, blizgesnis ir ilgaamžiškesnis.
Jei renkatės medienos alyvavimą, padenkite paviršių „Pinotex“ apsauginės 
medienos alyvos sluoksniais taip, kad mediena būtų įsotinta. Maždaug po 15–20 
minučių būtinai nuvalykite šluoste į medieną neįsigėrusį alyvos perteklių, kad 
nesusidarytų plėvelė.
Labai svarbu nedengti medienos vien tik bespalviu gaminiu (renkantis lazūrą ar 
alyvą), nes gaminys be pigmentų blogiau saugo medieną nuo saulės spindulių 
poveikio.
Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės 
spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti 
į paviršių.Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus 
temperatūra turi būti +8...30°C (rekomenduojama +18±2°C)

 



Medienos apsaugos ilgaamžiškumas priklausys tiesiogiai nuo j?s? pastang? tinkamai paruošiant 
medienos pavirši? dažymui, tod?l nepagail?kite laiko ir j?g? atlikti visus rekomenduojamus žingsnius 
atitinkamai pagal pasirinkt? medienos apsaugos priemon?, o tuomet džiaukit?s puikiais rezultatais. 
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https://www.pinotex.lt/lt/projektai/dazai-medienai
https://www.pinotex.lt/lt/projektai/lazuros-medienai
https://www.pinotex.lt/lt/projektai/alyvos-medienai

