
  
Lazūra „Vega Wandlasur“ dažytų ir tinkuotų sienų apdailai

Bendra informacija
Lazūra „Vega Wandlasur“–bespalvė rišlioji medžiaga skirta 
vidaus darbams, dažant sieninėms lazūromis su Kreidezeit 
arba kitais šarmui patvariais pigmentais, „apliejimo“ technika 
(„Wischtechnik“)  bei  naudojant  šablonus.  Lazūros  „Vega 
Wandlasur“  rišlioji  medžiaga–augalinis  kazeinas (augalinis 
baltymas).  Sodos  ištirpdytas  augalinis  kazeinas  virsta 
augaliniais  klijais,  rišamąja  priemone.  Augalinis  kazeinas 
išgaunamas  iš  baltymus  kaupiančių  ankštinių  augalų 
(leguminų), kaip žirniai, kukurūzai, lubinai, pupos. Produktas 
gaminamas miltelių pavidalu, dėl to sumažėja transporto ir 
įpakavimo išlaidos,  prailgėja  patvarumo laikas  ir  nereikia 
cheminio konservavimo.
Vartojimas
Tinka  visiems  Kreidezeit  sienų  dažais  (išskyrus  klijinius 
dažus) ir tinkais padengtiems paviršiams bei visiems kitiems 
sugeriantiems  ir  laikantiems  tinkuotiems  bei  dažytiems 
paviršiams.  Lazūros  charakteringo  piešinio  išryškinimui 
idealiai  tinka  balti  arba  kiek  galima  šviesesnį  atspindį 
duodantys, šepečiu arba mente apdoroti, lengvos struktūros 
paviršiai. Netinka visi nesugeriantys plotai ir ilgai džiūstantys 
pagrindai.
Savybės
—milteliai maišomi su vandeniu;
—permatoma, matinė;
—atspari trynimui;
—be kvapo;
—lengvai dengiama;
—turi labai gerų difuzinių savybių;
—be konservantų;
—dažų likučius galima kompostuoti.
Sudėtis
Augalinis kazeinas, metilceliuliozė, silicio rūgštis, soda.
Sienų lazūros paruošimas
(1) Pigmentų sumaišymas
10-100 g  pigmento išmaišyti  nedideliame vandens kiekyje 
mažoje talpoje (pvz., jogurto indelyje).
(2) Lazūros „  Vega   Wandlasur“ sumaišymas  
Lazūros „  Vega   Wandlasur“    sumaišymui geriausiai tinka 5  l 
indas  ir  maišymo  prietaisas  arba  šluotelė.  100  g 
lazūros„Vega Wandlasur“  intensyviai  maišyti  1   l  šalto 
vandens, kol neliks grumstelių. Leisti 30 min. brinkti ir po to 
dar  kartą išmaišyti.  Priklausomai nuo pagrindo savybių ir 
norimo lazūros (pusiau skaidraus) efekto galima ją atitinkamu 
vandens kiekiu atskiesti.
(3). Lazūros „  Vega   Wandlasur“ skiedimas  
—Likusių  teptukų arba įrankių pėdsakų pašalinimui  rišlioji 
medžiaga skiedžiama 2-3  l vandens;
—tekančios  (išsiskleidžiančios)  lazūros,  skirtos  gruoblėtų 
struktūrų paviršiams, skiedžiamos 3-6  l vandens.
Priklausomai  nuo pagrindo savybių  vandens  kiekį  galima 
nežymiai padidinti.
(4). Tonavimas
Į  paruoštą  atskiestą  lazūrą  „  Vega   Wandlasur“   įmaišoma, 
dedant  palaipsniui  tik  po  arbatinį  šaukštelį,  pagal  p.  (1) 
paruošta  pigmentų  tyrė,  kol  gaunamas  norimas 
intensyvumas.
Patarimas. Nudažius  baltą popieriaus lapą ir  išdžiovinus 
džiovintuvu, galima greičiau nustatyti spalvos sodrumą, nes 
išdžiūvę  dažai  pašviesėja.  Tiksliam  lazūros  atspalvio 
nustatymui  reikia  bandomąjį  dažymą  atlikti  ant  originalą 
atitinkančio pagrindo. 

Dažymas
Teptuku  ar  dažymo šepečiu,  skiaute, kempine, naudojant 
dažymo,  „apliejimo“,  „dėmių“  techniką,  galima  paviršiams 

suteikti  individualumo.  Ypač  efektyvus  dažymas  šepečiu 
„kryžmai“.
Džiūvimo laikas
Po maždaug 4 val. galima dengti antrąjį lazūros sluoksnį. Pilnai 
išdžiūsta  per  24  val.,  esant  20°C  temperatūrai  ir  65%  oro 
drėgnumui. 
Patarimai
—ypatingai rekomenduojami pagrindai“–Kreidezeit kalkinis tinkas 
(stambiagrūdis) „Kalk Haftputz“,  kalkinis tinkas (smulkiagrūdis) 
„Kalkglätte“  ir  kalkiniai  dažai  „Sumpfkalkfarbe“.  Jie  atsparūs 
vandeniui  ir  turi  labai  didelę šviesos  refleksijos  savybę,  kuri 
lazūrai suteikia spindesį. 
—išbandyti lazūrą nedideliame plote.
—lazūrą dengti reikia greitai. Ilgai trinant „šen ir  ten“ gali būti 
pašiauštas paviršius ir lazūros efektas gali būti prarastas.
—po  lazūros  skiedimo  likusius  grumstelius  galima  pašalinti, 
panaudojant virtuvinį koštuvą.
Suvartojimas
Priklausomai  nuo  dengimo  technikos,  skiedimo  santykio  ir 
pagrindo sugeriamumo pakanka 100 g lazūros „Vega Wandlasur“ 
maždaug 50 m2 sienos.
Pakuotės
Art. 2948   100 g   iki   50 m2;
art. 2949   500 g   iki 250 m2;
art. 2950     1 kg   iki 500 m2.
Laikymas
Sausoje vietoje laikomi milteliai gali  būti  patvarūs mažiausia 2 
metus.  Paruoštą  sumaišytą  lazūrą  reikia  sunaudoti  2  dienų 
laikotarpyje.
Įrankių valymas
Įrankius reikia tuoj pat po naudojimo išplauti vandeniu arba šiltu 
alyvuogių muilo „Marseiller Seife“ (Art. 220) šarmu.
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.
Žymėjimas
Nėra, nepavojinga.
Darbo saugos nurodymai
Labai skirtingai sugeriantys paviršiai (pvz., šelaku apdoroti plotai), 
padengti lazūra, dėl sugerto nevienodo drėgmės kiekio gali turėti 
skirtingą vaizdą. Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. 
Dažus  iš  natūralių  žaliavų  taip  pat  būtina  laikyti  vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.
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