
Lazūra „GekkkoSOL“ dažytų sienų ir medienos apdailai

Bendra informacija
Lazūra „GekkkoSOL“  yra bespalvė rišlioji  medžiaga skirta 
spalvotoms  nedengiančioms  sieninėms  lazūroms  ant 
„GekkkoSOL“ dažais dengtų paviršių. Be to, kaip negelstanti 
ir  turinti  puikias  difuzines  savybes,  tinka  neintensyviai 
naudojamiems mediniams paviršiams (lubų paneliai, sijos). 
Tonuojama visais Kreidezeit natūraliais pigmentais.
Vartojimas
Tinka visiems „GekkkoSOL“ dažais padengtiems paviršiams 
ir  neapdorotai,  sugeriančiai  medienai.  Skiriama tik  vidaus 
darbams,  taip  pat  ir  drėgnoms  patalpoms.  Prieš  didelių 
paviršių apdorojimą būtina atlikti bandymą nedideliame plote 
dėl  galimo spalvinio pasikeitimo. Mediena turi  įgauti  savo 
rūšies atspalvį. Kitokiems paviršiams ši lazūra netinka.
Savybės
—paruošta  naudojimui  bespalvė;  rišlioji  medžiaga  lazūrų 
tonavimui;
—mineralinė
—matinė, vienkartiniam naudojimui;
—negelstanti;
—tirpstanti vandenyje;
—be kvapo;
—greitai džiūstanti, galima per dieną padengti iki 3 lazūros 
sluoksnių;
—turi labai gerų difuzinių savybių;
—patvari purškiamam vandeniui;
—ant medienos neuždegama;
—lengvai šlifuojama.
Sudėtis
Skystas stiklas, silicio mineralai, soda, vanduo, ksantanas 
(polisacharidas,  tirštiklis),  celiuliozė,  citrusinių  vaisių 
konservantas.
Paviršiaus paruošimas
Paviršių nuvalyti nuo dulkių ir nešvarumų. Suvilgius vandeniu 
patikrinti  medinio  paviršiaus  vandens  sugėrimo tolygumą. 
Obliuota mediena padengta lazūra atrodo gražiau, kai po to ji 
lengvai nušlifuojama (grūd. P 120) plaušo kryptimi, išryškėja 
natūralus struktūros atspalvis.
Skiedimas
Dengiant  lazūra  „GekkkoSOL“  dažais  padengtą  paviršių, 
reikia „GekkkoSOL“ lazūrą atskiesti vandeniu santykiu 1:2, t. 
y.  lazūros  1  dalis,  vandens  2  dalys.  Medinių  paviršių 
dengimui naudojama neskiesta lazūra, stipriai sugeriantiems 
paviršiams galima naudoti iki 20% vandeniu atskiestą lazūrą.
Dažymas
„  GekkkoSOL“  dažais  padengtų paviršių   apdorojimui  įvairia 
technika naudoti  dažymo šepetį  arba kempinę. Nenaudoti 
volelio!  Medienos paviršių dengti lengvai spaudžiant švelniu 
natūralių plaukų teptuku įvairiomis kryptimis. Baigiant, dažyti 
viena kryptimi. Pirmąjį tarpinį sluoksnį būtina nušlifuoti (grūd. 
P 120).
Tonavimas
Tonuoti  galima  visais  Kreidezeit  pigmentais.  Neskiestą 
„GekkkoSOL“ lazūrą galima tonuoti maks. 200 g pigmentų / l 
lazūros. Atskiestą „GekkkoSOL“ lazūrą galima tonuoti maks. 
75  g  pigmentų  /  l  lazūros.  Įmaišyti  pigmentai  trumpina 
naudojimo terminą.  Mišinį  reikia  sunaudoti  per  3  dienas. 
Tonuojant baltuoju titanu „Titanweiß“ (Art.  859, 100-200 g 
pigmento  /  l  „GekkkoSOL“  lazūros),  gaunamas  matinis 
atspalvis. 
Medinių paviršių apsauga
Lazūra „GekkkoSOL“ skirta išimtinai medinių dekoratyvinių 
paviršių  apdailai  ir  yra  geresnė  aliejinių  dažų  bei  lakų 
apsauga,  nei  pakaitalai.  Intensyviai  naudojamus 
„GekkkoSOL“ lazūra padengtus paviršius galima apsaugoti 
papildomai: 
—padengti  Karnaubo emulsija  „Karnaubawachs  Emulsion, 
kuri  yra be kvapo, neužsideganti,  negelstanti,  gerai tinka, 
pvz., mediena apkaltiems paviršiams;

—vašku  „Saflor  Lappenwachs“,  kuris  negelsta,  sustiprina 
pigmentinių  spalvų  gylį,  atstumia  nešvarumus  ir  vandenį, 
gerai tinka baldams;

—kieta  alyva  „Hartöl“,  kuri  suteikia  medaus  atspalvį  ir  yra 
neužsideganti,  sustiprina  pigmentinių  spalvų  gylį,  atstumia 
nešvarumus  ir  vandenį,  atspari  intensyviam naudojimui,  labai 
tinka grindų dangų ir darbo paviršių apdorojimui.
Dažymų kiekis
„GekkkoSOL“ dažais padengtus paviršius galima dengti lazūra 
maks.  5  kartus  (skiedimo santykis  1:2);  medienos  paviršius 
maks.  3  (neskiedžiant).  Papildomi  dengimai  gali  pasireikšti 
blizgaus sluoksnio įtrūkimais  ir  byrėjimu. Išdžiūvę vienkartiniai 
lazūros sluoksniai išlieka matiniais.
Atnaujinimas, pašalinimas
Ant medinių paviršių „GekkkoSOL“ lazūrą galima padengti visais 
Kreidezeit  aliejiniais  dažais,  aliejinėmis  lazūromis  ir  vaškais. 
Šlifuojant,  ją  galima lengvai pašalinti.  Gali  būtii  pašalinami 3 
lazūros sluoksniai.  Ant „GekkkoSOL“ dažais padengtų paviršių 
„GekkkoSOL“  lazūrą  galima  padengti  visais  Kreidezeit  sienų 
dažais „Wandfarben“. Šlifuojant, gali būti pašalinami 5 lazūros 
sluoksniai.
Medinių grindų apdorojimas
Medinių  grindų  dengimas  spalvotais  aliejiniais  dažais  arba 
kietomis lazūromis reikalauja sudėtingo imlaus rankų darbo, kai 
meistrai privalo dideliuose plotuose pasiekti tolygų vaizdą. Darbo 
trūkumų pašalinimo darbai (šlifavimas, atnaujinimas) yra imlūs ir 
labai sudėtingi.  „GekkkoSOL“ lazūros duoda galimybę pasiekti 
gerų rezultatų namų sąlygomis.  Medis privalo būti  nušlifuotas 
(grūd. P 100–P 120) vienodai ir tiksliai pagal plaušų kryptį. Atskiri 
įstriži įbrėžimai, padengus spalvota lazūra, būtų labiau matomi. 
Pašalinus dulkes, paviršius pagal medienos plaušų kryptį tolygiai 
nudažomas arba įtrinamas kempine neatskiesta „GekkkoSOL“ 
lazūra su pigmentais ir  leidžiama išdžiūti.  Vietas su trūkumais 
reikia perdažyti atskiesta spalvota lazūra. Dažų perteklių galima 
lengvai sumažinti  arba visiškai  pašalinti  šlifuojant.  Užbaigiant 
paviršius apdorojamas kieta alyva, vykdant atitinkamus darbo su 
šia alyva nurodymus.
Suvartojimas
Skiedimo santykis 1:2 (sienų lazūra)  1  l „GekkkoSOL“ lazūros 
(atitinkamai 3  l atskiestos lazūros) pakanka apie 30 m2 lygaus 
paviršiaus  1  sluoksniui;  neskiestos  (dengiama mediena)  1   l 
„GekkkoSOL“ lazūros pakanka apie 10 m2 lygaus paviršiaus 1 
sluoksniui.
Pakuotės
Paruošta naudojimui PE buteliuose
Art. Nr. 138 1  l
art. Nr. 139 5  l
Įrankių valymas
Įrankius reikia tuoj pat po naudojimo išplauti vandeniu.
Laikymas
Vėsioje  (>0°C),  vietoje  ir  sandarioje  pakuotėje  laikoma 
„GekkkoSOL“ lazūra gali būti patvari mažiausia 12 mėnesių.
Utilizacija
Skystus likučius į nuotekų sistemą nepilti. Sausus likučius galima 
išmesti į buitinių atliekų konteinerį, o tuščią tarą priduoti į antrinių 
žaliavų surinkimo punktą. Laikykitės nustatytų lakų ir dažų atliekų 
utilizacijos taisyklių.
Žymėjimas
Nėra, nepavojinga.
Darbo saugos nurodymai
Darbo metu saugoti akis ir  odą (apsauginiai akiniai, pirštinės). 
Patekus ant odos, nuplauti dideliu vandens kiekiu. Patekus į akis, 
plauti  su  atmerktais  vokais dideliu  tekančio vandens kiekiu ir 
kreiptis į gydytoją. Aptaškytus paviršius tuoj pat nuvalyti vandeniu 
(išliekamų dėmių  pavojus!).  Prieš  didelių  paviršių  apdorojimą 
būtina  atlikti  bandymą nedideliame plote dėl  galimo spalvinio 
pasikeitimo. Mediena turi įgauti savo rūšies atspalvį. Gali turėti 
įtakos natūralios sąlygos, jokio lazūros defekto. Galimi alergijos 
gamtinėms medžiagoms atvejai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.
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