
Sienų ir lubų dažymas (vidaus darbams)

Pagrindas Gruntavimas
Tarpinis ir viršutinis 

sluoksnis
(ryškesniu šriftu–Kreidezeit rekomendacija)

1 2 3

Gipso; kalkių ir gipso tinkas;
gipso glaistas;
kalkių; kalkių ir cemento;
cemento tinkas

(neapdoroti)

•gruntas „  Vega   Grundierung“   

•sienų dažai „  Vega   Wandfarbe  “
• struktūriniai dažai „  Vega   Strukturfarbe  “  
• molio dažai „Vega   Lehmfarbe  “  
•molio tinkas (braukiant) „Vega   Lehmstreichputz  “     

•kazeino gruntas „Kaseingrundierung“

•kalkiniai dažai „  Sumpfkalkfarbe /-gefüllt  “  
•kalkinis tinkas (braukiant) „Kalk Streichputz  “  
•kazeino dažai „Kasein   Marmormehlfarbe“   (braukiant 
ir voluojant) 

•apie gruntą žr. produktų informacijoje: 
dažai „GekkkoSOL Farben“ 

dažai „GekkkoSOL Farben“

•padengti spalvotais klijais „Farbenleim“ 
(Art. 1103)

•klijiniai dažai „Leimfarbe“

Betonas
Ypatingą dėmesį skirti alyvų 
likučių nuo betono pašalinimui
(bandymas drėkinti)

Plytų mūras

(neapdoroti)

•gruntas „  Vega   Grundierung“  

•sienų dažai „Vega   Wandfarbe“  
• struktūriniai dažai „  Vega   Strukturfarbe  “  
• molio dažai „Vega   Lehmfarbe“  
•molio tinkas (braukiant) „Vega   Lehmstre  i  chputz  “     

•kazeino gruntas „Kaseingrundierung“

•kalkiniai dažai „Sumpfkalkfarbe /-gefüllt“
•kalkinis tinkas (braukiant) „Kalk Streichputz  “  
•kazeino dažai „Kasein   Marmormehlfarbe“   (braukiant 
ir voluojant) 

jokio •dažai „GekkkoSOL Farben  “   

•padengti spalvotais klijais „Farbenleim“ 
(Art. 1103)

•klijiniai dažai „Leimfarbe“

Molio tinkas

(neapdorotas)

•gruntas „  Vega   Grundierung“  
•sienų dažai „  Vega   Wandfarbe  “  
•molio dažai „Vega   Lehmfarbe  “
•molio tinkas (braukiant) „Vega   Lehmstreichputz  “   

•kazeino gruntas „Kaseingrundierung“
•kalkiniai dažai „Sumpfkalkfarbe /-gefüllt  “  
•kalkinis tinkas (braukiant) Kalk Streichputz  “  
•kazeino dažai „Kasein   Marmormehlfarbe“  

•padengti spalvotais klijais „Farbenleim“ 
(Art. 1103)

•klijiniai dažai „Leimfarbe“ 

Gipso kartono ir
gipso plaušo plokštės

(neapdorotos)

išskyrus homogeninę 
Rigidur H

•gruntas „  Vega   Grundierung“  
•struktūriniai dažai „Vega   Strukturfarbe“  
•sienų dažai „Vega   Wandfarbe“  
•molio tinkas (braukiant) „Vega   Lehmstreichputz“  
•molio dažai „Vega   Lehmfarbe“  

•kazeino gruntas „Kaseingrundierung“
•kalkiniai dažai „Sumpfkalkfarbe /-gefüllt“
•kalkinis tinkas (braukiant) ir voluojant) Kalk Streichputz
•kazeino dažai „Kasein   Marmormehlfarbe“   (braukiant 
ir voluojant) 

•apie gruntą žr. produktų informacijoje: 
dažai „GekkkoSOL Farben“

dažai „  GekkkoSOL FEIN- / VOLL-Korn  “  

•padengti spalvotais klijais „Farbenleim“ 
(Art. 1103)

•klijiniai dažai „Leimfarbe“ 

Senų dažų,
dispersinių dažų (išskyrus 
natūralių dervų) sluoksniai, 
akmens plokštės,
alyvuoti cokoliai,
lakuoti plotai

•dažai „  GekkkoSOL FEIN-Ko  rn“  

•sienų dažai „Vega   Wandfarbe  “  
•struktūriniai dažai „  Vega   Strukturfarbe  “  
•molio dažai „  Vega   Lehmfarbe  “  
•molio tinkas (braukiant) „  Vega   Lehmstreichputz  “   
•kalkiniai dažai „Sumpfkalkfarbe /-gefüllt“   (  braukiant) ir 
voluojant)
•klijiniai dažai „Leimfarbe“ 

•nušlifuoti lakuotus ir blizgančius paviršius, 
išskyrus akmens plokštes. 
•nuvalyti riebalus ir dulkes

•dažai „  GekkkoSOL Farben  “  



1 2 3

Sintetiniai, viniliniai
plaunami tapetai

jokio •dažai „  GekkkoSOL Farben  “  

Minkštos medienos,
OSB ir
drožlių plokštės

•tapetuoti grubaus pluošto tapetais, popieriniais 
tapetais arba vilna „Malervlies“ (pvz. „Kobau RS-
Papiervlies 130-150“ arba „Erfurt Variovlies M120-
160“)

•sienų dažai „  Vega   Wandfarbe  “
•struktūriniai dažai „Vega   Strukturfarbe  “  
•molio dažai „  Vega   Lehmfarbe  “  
•molio tinkas (braukiant) „  Vega   Lehmstreichputz  “   
•kazeino dažai „Kasein   Marmormehlfarbe“   (braukiant) 
ir voluojant)
•klijiniai dažai „Leimfarbe“

Akytasis betonas

dažyti galima, tik iš anksto padengus: 
•specialiu akytajam betonui skirtu tinku ,
arba,
•kalkiniu tinku „  Haftputz“   2 kartus „šlapiai“, 
nugruntavus kazeino gruntu 
„Kaseingrundierung“

naudoti  KREIDEZEIT  glaistus  ir  sienų  dažus 
„  Wandfarbe“  ,   atitinkančius gruntą

Grubaus pluošto tapetai, 
popieriniai tapetai,
vilna „Malervlies“
(pvz. „Kobau RS-Papiervlies 
130-150“ arba „Erfurt 
Variovlies M120-160“)
(neapdoroti)

jokio

• sienų dažai „  Vega   Wandfarbe  “  
• struktūriniai dažai „  Vega   Strukturfarbe  “  
• molio dažai „  Vega   Lehmfarbe  “  
•molio tinkas (braukiant) „Vega   Lehmstreichputz“  
•kalkiniai dažai „  Sumpfkalkfarbe /-gefüllt  “  
•kalkinis tinkas (braukiant) „  Kalk Streichputz  “  
•kazeino dažai „Kasein   Marmormehlfarbe  “ (braukiant ir 
voluojant)
•klijiniai dažai „Leimfarbe“

Pastaba. Visus pagrindus, nuo kurių pašalinami tapetai, būtina kruopščiai nuplauti, kad nauji tapetai neatsiklijuotų ir nesimatytų buvusių 
atspalvių.


