
 

Pramoninis Lentų  Dazymas 
 

Matoma medienos tekstūra 

1.Tai yra 3 sluoksnių technologija, skirta lauko arba vidaus darbams įvairaus tipu medienos paviršiams. Į sistemą įeina: antiseptikas 

bei 2 sluoksniai medžio raštą paryškinančių dažų. Antiseptiku dengiamos visos lentelės pusės, taip užtikrinama apsauga nuo 

kondensato, tuo paciu nuo drėgmės, puvėsio, pelėsio ir t.t susidarančio nematomoje lentos pusėje, jos nedažant. Dengiant šia sistema, 

visi sluoksniai įsigeria į medieną, todėl lentos paviršiuje nėra suformuojama plėvelė. Ši sistema gali būti tik 100 %, matoma 

medienos tekstūra. 

 

Sistema  (EU , JAV ) 
3 briaunos    - 3,50 EUR /m2 

4 briaunos    - 5,00 EUR /m2 

 

Matoma medienos tekstūra 

2.Tai yra 3 sluoksnių technologija, skirta lauko sąlygomis eksploatuojamiems medienos paviršiams. Į sistemą įeina: antiseptikas, bei 

2 sluoksniai specialaus  dažyvės, formuojančio hidrofobinę (drėgmei nepralaidžią) plėvelę lentos paviršiuje. Antiseptiku dengiamos 

visos lentelės pusės, taip užtikrinama apsauga nuo kondensato, tuo paciu nuo drėgmės, puvėsio, pelėsio ir t.t susidarančio 

nematomoje lentos pusėje, jos nedažant.  Standartiškai ši sistema yra 50 % blizgi, tačiau atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus, gali būti 

matinė. Medienos tekstūra matoma. 
 

Sistema RELIUS ( Vokietija) 
3 briaunos    - 4,53 EUR /m2 

4 briaunos    - 8,05 EUR /m2 

Sistema  (EU , JAV ) 
3 briaunos    - 3,5 EUR /m2 

4 briaunos    - 7 EUR /m2 

 

Nematoma medienos tekstūra 

3.Tai yra 3 sluoksnių technologija, skirta lauko sąlygomis eksploatuojamiems medienos paviršiams. Į sistemą įeina: antiseptikas,  bei 

2 sluoksniai dažų, formuojančių hidrofobinę (drėgmei nepralaidžią) plėvelę lentos paviršiuje. ntiseptiku dengiamos visos lentelės 

pusės, taip užtikrinama apsauga nuo kondensato, tuo paciu nuo drėgmės, puvėsio, pelėsio ir t.t susidarančio nematomoje lentos 

pusėje, jos nedažant. Ši sistema yra pusiau matinė, tačiau atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus, gali būti matinė. Medienos tekstūra 

pilnai uždengiama. 

 

Sistema  (EU) 
3 briaunos    - 3,94 EUR /m2 

4 briaunos    - 7,88 EUR /m2 

 

Sistema  ( JAV ) 
3 briaunos    - 4,92 EUR /m2 

4 briaunos    - 8,00 EUR /m2 

 

 

 

 



 

Terasos matoma 

4.Tai yra 3 sluoksnių technologija, skirta lauko sąlygomis eksploatuojamiems medienos paviršiams, ant kurių yra vaikštoma. Į 

sistemą įeina: antiseptikas bei 2 sluoksniai alyvos arba vandens pagrindo impregnanto. Antiseptiku dengiamia net ir tuo atveju, 

jei  terasos lentos yra impregnuotos giluminiu būdu. Papildomas antiseptiko sluoksnis ženkliai pagerina alyvos sukibimą su lentos 

paviršiumi. Dengiant šia sistema, visi sluoksniai įsigeria į medieną, todėl lentos paviršiuje nėra suformuojama plėvelė, matoma 

medienos tekstūra. 

Alyvuojant maumedi impregnuoti nereikia. 

 

Sistema  (EU , JAV ) 
3 briaunos   - 5,5 EUR /m2 

 

Matoma medienos tekstūra – Vidaus darbams 

5.Tai yra 2 sluoksnių technologija, skirta vidaus sąlygomis eksploatuojamiems medienos paviršiams. Į sistemą įeina: 2 sluoksniai 

impregnuojančio grunto arba dažyvės. Dengiant šia sistema, visi sluoksniai įsigeria į medieną, todėl lentos paviršiuje nėra 

suformuojama plėvelė. Ši sistema gali būti tik 100 % matinė, matoma medienos tekstūra. 

 

Sistema RELIUS ( Vokietija) 
3 briaunos    - 3,19 EUR /m2 

Sistema  (EU , JAV ) 
3 briaunos    - 3,00 EUR /m2 

 

Lakavimas 

6.Tai yra 2 sluoksnių sistema, skirta vidaus sąlygomis eksploatuojamiems medienos paviršiams. Sistema susideda iš 2 sluoksnių lako. 

Šis lakas lentos paviršiuje suformuoja dregmei nepralaidžią, lengvai valomą plėvelę. Lakas yra pusiau matinis arba blizgus. 

Medienos tekstūra matoma.  Galima tonuoti bei balinti ar suteikti kita atspalvi. 

 

Sistema  (EU , JAV ) 
3 briaunos    - 3,00 EUR /m2 

 

Nematoma medienos tekstūra – Vidaus darbams 

Tai yra 3 sluoksnių technologija, skirta vidaus sąlygomis eksploatuojamiems medienos paviršiams. Į sistemą įeina: gruntiniai dažai 

bei 2 sluoksniai dažų, formuojančių drėgmei nepralaidžią, lengvai valomą plėvelę lentos paviršiuje. Standartiškai ši sistema yra 

pusiau matine arba matine. Medienos tekstūra pilnai uždengiama. 

 

Sistema  (EU , JAV ) 
3 briaunos    - 3,5 EUR 

 

Fibrocemento dažymas  Pilnas dengimas 

Tai yra 3 sluoksnių technologija, skirta lauko sąlygomis eksploatuojamiems fibrocemento paviršiams. Į sistemą įeina: gruntinis 

surisamasis sluoksnis bei 2 sluoksniai dažų, formuojančių drėgmei nepralaidžią, lengvai valomą plėvelę fibrocemento paviršiuje. 

Standartiškai ši sistema yra pusiau matine arba matine. Pagal pageidavima dazoma ir nematoma puse priskirta 4 briaunu dažymui. 

Sistema  (JAV ) 
3 briaunos    - 5,63 EUR /m2 

4 briaunos    - 8,53 EUR /m2 

 

Sistema  (EU ) 
3 briaunos    - 4,60 EUR /m2 

4 briaunos    - 7,00 EUR /m2 


