
 
    LAZŪRAS KRĀSA SIENĀM 
DECOR VÄGGLASYR 
 
Tehniskie dati: 
 
Krāsa Bezkrāsains, tonēšana pēc speciālas VÄGGLASYR toņu kartes 
Iepakojums  0,9 un 2,7 L 
Materiāla patēriņš apmēram 15m²/L 
Saistviela  Akrillatekss 
Šķīdinātājs  ūdens 
Blīvums  1,0  
Viskozitāte  70 KU 
Žūšanas laiks  48 stundas pie +23˚C  
Spīdums  Matēts 
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas! 
Ugunsdrošība  ugunsdrošs 
Uzklāšanas veids ota, drāna, dekoratīvais rullītis 
 
Materiāla tips 
Decor Vägglasyr – matēts ūdensemulsijas sastāvs, kas paredzēts krāsotu, pārklātu ar tapetēm 
vai audumu, betona, apmetuma un tamlīdzīgu sienu apdarei. Iegūtais krāsojums veido skaistu 
virsmu ar dziļu un spīdīgu efektu. 
 
Pielietošanas sfēra 
Lieliski rezultāti tiek iegūti, apstrādājot ar doto krāsu sienas, kas apdarinātas ar papīra, vinila 
vai auduma tapetēm, kokšķiedras un ģipškartona plātnēm, no betona un apmetuma. Decor 
Vägglasyr visvairāk piemērots dzīvojamo un darījumu telpu apdarei, kurās virsmas nodilums 
paredzēts mazāks. 
 
Specifiskās īpašības 
Dotajai krāsai praktiski nav smaržas krāsojot un žūstot. Decor Vägglasyr ļauj iegūt 
tradicionālos pārklājums ar dziļu gaismas efektu. Krāsa ir bezkrāsaina un to var tonēt. 
 
Pielietošana 
Virsmas sagatavošana: divas reizes gruntēt ar sastāvu Decor Lasyrgrund. Lai krāsotā virsma 
iegūtu dziļuma un gaismas efektu, izmantojiet baltu vai gaišu toņu gruntēšanas sastāvu. 
Krāsošana: Pirms darba sākuma izmēģiniet vairākas reizes nokrāsot nelielu virsmu un 
izvēlēties nepieciešamo raksta efektu. Pēc mēģinājumiem, noslaukiet krāsu ar mitru švammi, 
ne vēlāk, kā pēc 5 minūtēm. Uzklājiet krāsu uz virsmas pa 1–3 m² ar otu (plafondpensel), kas 
ļauj iegūt dažādu rakstu efektus. Krāsu var uzklāt arī ar porolona rullīti. 
Mīkstais raksts: uzklājiet krāsu uz virsmas. Pēc minūtes rūpīgi izlīdziniet krāsu ar otas 
palīdzību, kas paredzēta grīdas lakošanai vai tapešu darbiem. Pie nepieciešamības krāsu 
atšķaidīt ar ūdeni (līdz 10%).  
Rupjāks raksts: uzklājiet krāsu uz virsmas. Uzreiz ar cieto saru otu piedodiet rupjā raksta 
efektu ar dažādvirziena nepareizām kustībām. Pie tam spēcīgi ar otu pārvelciet pa virsmu.  
Ar citu instrumenta palīdzību, piemēram reljefa rullīti var iegūt citus apdares efektus. 
Uzklājiet krāsu uz virsmas ar porolona rullīša vai otas palīdzību. Ar dažādvirziena kustībām 
izrullējiet krāsu ar reljefa rullīti. Piemēram, pie papīra virsmu apdares, noņemiet no tās krāsu 
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ar reljefa rullīša palīdzību pēc vienādām atstarpēm. Pie virsmu apdares ar rupju struktūru, 
piemēram, apmestas sienas, izmantojiet vienīgi otu. Neapstājieties darba laikā, kamēr 
nenokrāsosiet visu virsmu no viena stūra līdz otram! Stūros lieko krāsu novāciet ar šauro otu. 
Nekad neklājiet krāsu Decor Vägglasyr vairāk kā vienu reizi. 
 
Rekomendācijas 
Strādāt labāk diviem: viens krāsu klāj, bet otrs veido rakstu. Paaugstināts mitrums un zema 
temperatūra ļauj ilgāk vaidot rakstus, iekams krāsa sāk žūt. Krāsojot nosedziet grīdlīstes un 
bordu apmales. Uzreiz pēc krāsas uzklāšanas novāciet papīru un citus nesegmateriālus, lai tie 
nepieliptu pie sienas. 
Stūros nekrāsojamo sienas virsmu, vislabāk nosegt ar papīra vai kādām loksnēm. Raksta 
mīkstāka efekta iegūšanai izmantojiet gaišo toņu krāsu. Pie lielas toņu starpības starp 
pamatkrāsu un Decor Vägglasyr veidojas rupjāks efekts. 
Lai pārklājums veidotos izturīgāks, to var pārklāt ar laku Decor Klarlack vai Panellack, bet 
ne agrāk kā pēc 48 stundām (pie +23˚C un attiecīgā gaisa mitruma 50%), kopš dekoratīvās 
krāsošanas darbu beigām. 


