
Molio dažai „Vega Lehmfarbe“

Bendra informacija
Molio dažai „Vega Lehmfarbe“ yra paprasta dažyti ir išgauti 
nepaprastai  gerą rezultatą,  dažant  sienas ir  lubas  pastatų 
viduje.
Natūrali balta spalva sukuria jaukią molio estetiką. Molio dažai 
„Vega Lehmfarbe“ gaminami natūralios baltos ir dar 12 spalvų: 
geltonos,  karamelinės,  degto molio,  plytų,  raudonos,  vyno, 
violetinės,  slyvinės  (vok.  schlehe),  mėlynos,  porfyro  (nuo 
rausvai  rudos  iki  purpurinės),  žalios  ir  pistacijų  (žalsvos) 
spalvos. Maišant norimų spalvų dažus arba tonuojant baltus 
su  Kreidezeit  tiekiamais žemės ir  mineraliniais  pigmentais, 
atrandamas platus spalvų spektras, kurio atspalvius visada 
galima  harmoningai  suderinti.  Molio  dažų  rišamosios 
medžiagos  yra  augalinis  kazeinas  (augaliniai  baltymai)  ir 
baltasis  molis.  Šių  abiejų  rišamųjų  priemonių  kombinacija 
duoda didelį dažų patvarumą ir matinį aksominį vaizdą.
Vartojimas
Dažais „Vega Lehmfarbe“ dengiamas molio tinkas ir visi kiti 
tinkuoti,  stambaus  pluošto  laikantys  paviršiai,  popieriniai 
tapetai,  neaustos  drobės  ir  betonas.  Netinkami  paviršiai: 
klijiniais,  kalkiniais,  aliejiniais,  latekso  dažais  dažyti, 
plastikiniai,  metaliniai,  su  tapetų klijų  likučiais  ir  visi  lygūs 
nesugeriantys bei pastoviai drėgni paviršiai. Savybės
— milteliai sumaišomi su vandeniu;
— neutralaus kvapo;
— turi antistatinių savybių;
— turi labai geras difuzines savybes;
— lengva dažyti ir sudaryti struktūrą;
— labai gerai padengiami, matiniai;
— daug kartų perdažomi;
— be konservantų;
— be dirbtinių rišiklių.
Sudėtis
Baltasis molis, marmuro miltai, celiuliozės pluoštas, augalinis 
kazeinas,  kizelgūras,  soda,  metilceliuliozė,  žemės  ir 
mineraliniai pigmentai.
Įrankiai
Dažymo voleliai  (poliamidiniai)  ir  dažymo šepečiai;  beoriai 
purkštuvai (min. slėgis 200 barų). 
Paviršiaus paruošimas
Seni klijinių ir kitų kalkinių dažų nelaikantys sluoksniai privalo 
būti pašalinti, 
— tapetų klijų likučiai kruopščiai nuplauti;
— byrantys paviršiai nuodugniai nušluoti;
—  nubėgimai rišamosiomis medžiagomis įsodrintose vietose 
pašalinti;
— alyvos likučiai nuo betono pašalinti;
—  silpnai  besilaikantis  tinkas  bei  mūras  nuardyti  ir 
atitinkamomis medžiagomis atstatyti;
—  praleidžiantys ir  dažantys pagrindai padengti  dažais  su 
šelako izoliaciniu gruntu „Schellack-Isoliergrund“ (Art. 234).
— pelėsiai nuo mineralinių pagrindų nuvalyti 5% sodos šarmu 
„Sodalauge“ (Art. 993).

Dažų sumaišymas
Miltelius maišyti nustatytame švaraus šalto vandens kiekyje, 
kol  neliks  grumstelių,  naudojant  maišiklį  (gręžtuvas  su 
maišikliu). Leisti apie 30 minučių brinkti ir prieš naudojimą dar 
kartą gerai išmaišyti. 
Vandens poreikis
1 l vandens—1 kg miltelių. (Su 1 kg dažų miltelių pagaminama 
maždaug 1,5  l skystų dažų).
Skiedimas
Reikalingą dažų klampumą konkretaus paviršiaus padengimui 
galima reguliuoti papildomu vandens kiekiu.

Gruntavimas
Visus  neapdorotus,  sugeriančius  pagrindus būtina apdoroti 
gruntu  „Vega  Grundierung“ (Art.  2104).  Mišrių  pagrindų ir 
gipso kartono glaistytas labai sugeriančias vietas būtina vieną 
kartą nugruntuoti atskirai. Išdžiūvus gruntuoti visą paviršių.

Dažymas
Darbai galimi, esant temperatūrai ne žemesnei kaip 8°C. Darbo 
metu  dažus  periodiškai  maišyti.  Paruoštus  dažus  būtina 
sunaudoti  tą  pačią  dieną.  Dengimo metu  molio dažai  „Vega 
Lehmfarbe“ būna permatomi, išdžiūvę įgauna tikrąją spalvą.
1. Dažymas šepečiu:
Dengti fasadiniu šepečiu tolygiai „kryžmai“.
1. Dažymas voleliu:
Pirmiausia  dengti  sodriai  ir  tolygiai  „kryžmai“  ir  tuoj  pat, 
nenaudojant papildomai dažų, voluoti viena kryptimi.
Dažų sumaišymas
Visus „Vega Lehmfarbe“ molio dažus galima bet kokia proporcija 
maišyti tarpusavyje arba pašviesinti natūraliai baltais molio dažais 
„Vega  Lehmfarbe-naturweiß“. Tokiu būdu išgaunamas didesnis 
harmoningų  spalvų  spektras.  Išimtis: Molio  dažai  „Vega 
Lehmfarbe-rot“ (Art. 2212) negali būti maišomi su kitais „Vega 
Lehmfarbe“ dažais.
Tonavimas
Natūraliai baltus molio dažus „Vega Lehmfarbe-naturweiß“ galima 
tonuoti iki  10% žemės ir  mineraliniais pigmentais (maksimaliai 
100 g pigmento /  1 kg dažų miltelių). Pigmetai be grumstelių, 
prieš  molio  dažų  „Vega  Lehmfarbe“  sumaišymą,  ištirpinami 
nustatytame vandens kiekyje (papildomam tonavimui nedideliame 
vandens kiekyje) ir sumaišomi su paruoštais molio dažais. 
Suvartojimas
Dažymui šepečiu ir  voleliu– apie 125 g  dažų miltelių /  1  m2 
lygaus  pagrindo  kiekvienam  sluoksniui.  Tikslesnis  kiekis 
nustatomas kiekvienam konkrečiam paviršiui.
Džiūvimo laikas
Pakartotinai dažyti galima maždaug po 8 val., pilnai išdžiūsta per 
24 val., esant 20°C temperatūrai ir 65 % oro drėgnumui.
Laikymas
Sausai  laikomi  dažų  milteliai  gali  būti  patvarūs  mažiausia  1 
metus. 
Pakuotės
Natūraliai balti
art. 2210.1    2,5 kg  natūr. balti    1 kg  iki     8 m2;
art. 2210.3    5 kg     natūr. balti    5 kg  iki   40 m2;
art. 2210.6  10 kg     natūr. balti  25 kg  iki 200 m2.
Visų spalvų
art. 2211.1  iki  2222.1            1 kg        8  m2;
art. 2211.3  iki  2222.3            5 kg       40 m2.
Nurodyti duomenys 1 sluoksniui.
Utilizacija
Skystus likučius į nuotekų sistemą nepilti. Sausus likučius galima 
kompostuoti arba išmesti į buitinių atliekų konteinerį, o tuščią tarą 
priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą. Laikykitės nustatytų 
lakų ir dažų atliekų utilizacijos taisyklių.
Įrankių valymas
Įrankius  reikia  tuoj  pat  po  darbo išplauti  vandeniu arba šiltu 
alyvuogių muilo (Marseiller Seife, Art. 220) šarmu.
Ženklinimas
Nėra, nepavojinga.
Darbo saugos nurodymai
Galimi  alergijos  gamtinėms  medžiagoms  atvejai.  Dažus  iš 
natūralių medžiagų taip pat būtina laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.
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