
MEDIENOS DAŽAI 
„ULTRA PRO“
Modernus sprendimas, skirtas medinių dailylenčių pramonei 



Kompanija „Tikkurila“ – medinių dailylenčių 
apdailos ir apsaugos priemonių gamybos lyderė 
Šiaurės šalyse
„Ultra Pro“ – tai biocidų turintys vienkomponenčiai vandeniniai poliakriliniai viršutinio 
sluoksnio dažai, užtikrinantys veiksmingą medienos apsaugą. Pagrindinis šios serijos dažų 
pranašumas yra tas, kad juos naudojant nereikia atskiro grunto. Jie turi alkido, todėl geriau 
prilimpa prie grynos medienos, be to, yra labai mažai laidūs vandeniui. Siekiant patenkinti 
skirtingus vartotojų poreikius dažus „Ultra Pro“ galima spalvinti įvairiausiomis spalvomis.

YPAČ TINKA GAMYBOS LINIJOMS

• Gaminami vandens pagrindu
• Maža lakiųjų organinių junginių  

(LOJ) emisija 
• Ekologiška gamyba
• Aukšta kokybė ir ekonomiškumas 

EKONOMIŠKA GAMYBA

• Pakanka vien dažų – nereikia 
naudoti grunto 

• Išpurkštų dažų perteklių galima 
panaudoti pakartotinai 

• Geriau išsiplauna dažymo įranga 
• Trumpas gamybos ciklas –  

5–6 min. 
• Dažytą medieną galima greitai 

krauti į rietuves, kai ji išdžiūsta ir 
atvėsta

Serijos „Ultra Pro“ dažais dengtų medinių 
konstrukcijų paviršiaus ilgai nereikia atnaujinti



Pavadinimas Kodas Tankis Sausojo 
likučio tūrio 
dalis (%)

LOJ (g/l)

„Ultra Pro“ 
Bazė AP
Bazė CP

709 6201
709 6203

1,21
1,14

39
40

27
31,9

„Ultra Pro 30“
Bazė VVA
Bazė VC

24V 6302
24V6303

1,16
1,07

36
35

30±10
30±10

„Ultra Pro Plus 30“
Bazė A 61V6001 1,20 40 45,8

TECHNINIAI DUOMENYS

Dažai „Ultra Pro Plus 30“ (bazė A) Naujausi šios serijos dažai 
 

Dažai „Ultra Pro 30“

Dažai „Ultra Pro“  

• Pusiau matiniai 
• Geriausiai iš visų šios serijos dažų užpildo ir paslepia paviršiaus nelygumus 
• Viršutinio sluoksnio dažai, kuriems nereikia atskiro grunto 
• Itin mažas laidumas vandeniui 
• Galima džiovinti ir kambario temperatūroje 
• Rekomenduojamas dviejų sluoksnių sausos dangos storis – 80–100 µm 
• Statybvietėje kaip viršutinį sluoksnį galima naudoti serijos „Ultra“ dažus 
• Dengiama purkštuvais ir šepetiniu arba vakuuminiu dengtuvu

• Pusiau matiniai 
• Paduota paraiška dėl ekologinio ženklo „Šiaurės gulbė“ suteikimo
• Labai gerai užpildo ir paslepia paviršiaus nelygumus 
• Viršutinio sluoksnio dažai, kuriems nereikia atskiro grunto 
• Itin mažas laidumas vandeniui 
• Galima džiovinti ir kambario temperatūroje 
• Rekomenduojamas dviejų sluoksnių sausos dangos storis – 80–100 µm 
• Statybvietėje kaip viršutinį sluoksnį galima naudoti serijos „Ultra“ dažus 
• Dengiama purkštuvais ir šepetiniu arba vakuuminiu dengtuvu

• Matiniai 
• Ekonomiška spalvinimo technologija 
• Optimaliai užpildo ir paslepia paviršiaus nelygumus 
• Viršutinio sluoksnio dažai, kuriems nereikia atskiro grunto 
• Itin mažas laidumas vandeniui 
• Rekomenduojamas dviejų sluoksnių sausos dangos storis – 80–100 µm 
• Statybvietėje kaip viršutinį sluoksnį galima naudoti serijos „Ultra“ dažus 
• Dengiama purkštuvais ir šepetiniu arba vakuuminiu dengtuvu

*250 g/m2 – didžiausias leistinas apdorotos lauko medienos laidumas vandeniui pagal standartą EN-927-2
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TIPINĖS DAŽYMO SISTEMOS

3 sluoksniai dažų „Ultra Pro“
Sausos dažų dangos storis – ne mažiau kaip 120 µm. 
Reikia paslėpto tvirtinimo. 
Eksploatacijos laikotarpis – 15–20 metų. 
arba 
2 sluoksniai dažų „Ultra Pro“ + statybvietėje 
dengiama dažais „Ultra Classic“ arba  „Ultra 
Matt“
Sausos dažų dangos storis – ne mažiau kaip 120 µm. 
Nereikia paslėpto tvirtinimo. 
Eksploatacijos laikotarpis – 15–20 metų. 
arba 
2 sluoksniai dažų „Ultra Pro“  
Sausos dažų dangos storis – ne mažiau kaip 80–100 µm. 
Eksploatacijos laikotarpis – 10 metų. 

Taip pat yra dažymo sistemų, į kurias įeina 
impregnantai ir gruntas.

NAUDA GALUTINIAM VARTOTOJUI

• Griežta dažymo ir džiovinimo sąlygų kontrolė 
• Statyba gali vykti bet kuriuo metų laiku 
• Mažesnės dažymo statybvietėje sąnaudos 
• Mažesnės darbo laiko sąnaudos 
• Spalvų ir blizgumo įvairovė 

Kompanija „Tikkurila“ turi didesnę nei 
150 metų lauko medienos apdailos ir 
apsaugos priemonių gamybos patirtį

DAŽYMAS STATYBVIETĖJE

Mūsų asortimente gausu dekoratyvinių 
dažų, skirtų dažų dangai atnaujinti ir 
dengti statybvietėje 

UAB „Tikkurila“ 
Sietyno g. 8, Vilnius, LT-04304 
Tel. + 370 5 270 6413 
El. p. info.lt@tikkurila.com
www.tikkurila.lt


