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Įmonių grupės „Caparol“ vykdomasis direktorius
Dr. Klausas Murjahnas

Dr. Klausas Murjahnas

„Caparol“ – „Pastatų renovavimo sąjungos“ narė

Pratarme

Pratarme

Architektūros paminklai yra neatsiejami nuo mūsų istorijos ir kultūros. Jie – mūsų 

protėvių kūrybinės veiklos palikimas. Prieš 110 metų įkurtos bendrovės „Caparol“ 

nuolatinis siekis – išlaikyti ir apsaugoti šį kultūros paveldą. Jau dešimtmečius įmonė, 

tiekdama kalkinius bei silikatinius gaminius, prisideda prie to, kad 

architektūros paminklai būtų deramai restauruojami ir atnaujinami. Visoje 

Europoje yra apstu žymių istorinių paminklų, atnaujintų ir prikeltų naujam 

gyvenimui, naudojant „Caparol“ gaminius. Anksčiau naudotos dangos buvo 

kruopščiai ištirtos, todėl šiandien gaminamos dengimo medžiagos yra 

autentiškos, pavyzdžiui, linų sėmenų aliejiniai dažai, skirti medienai. Darbas 

paminklosaugos srityje paskatino bendrovę „Caparol“ sukurti naują prekės 

ženklą „Histolith“. Juo pažymėti visi bendrovės gaminami kokybiški 

produktai, naudotini paminklosaugos srityje. Paminklosaugininkams, architektams ir 

dažytojams pateikiami gaminiai – tai architektūros paminklų priežiūrai ir istorinių statinių 

remontui reikalingos medžiagos. Visos jos – iš vienų rankų.

Mes džiaugiamės, galėdami prisidėti saugant ir puoselėjant vertingą viso pasaulio 

kultūros paveldą.
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Dar 1895 metais Robertas Murjahnas, kaip savo įsteigtos bendrovės „Deutsche 

Amphibolin-Werke“ savininkas, sukūrė Murjahno miltelinius dažus, skirtus fasadams. 

Rišamoji jų medžiaga buvo kalkės ir kazeinas. Paties Roberto Murjahno  išrastas  mineralinis 

užpildas tų laikų sąlygomis užtikrino puikų dažų atsparumą atmosferos veiksniams ir šviesai. 

Murjahno milteliniai dažai tapo labai paklausūs daugelyje šalių. Juos naudojant buvo ne tik 

apsaugomi ir gražinami gyvenamieji namai bei įmonių būstinės, bet ir reprezentaciniai 

pastatai.

Daugiau kaip 100 metu patirties
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Istorinė spalvų paletė (1905 metai)

„Caparol“ istorija

Lig šiol gerai žinomi dažai „Amphibolin“ ir „Alpinaweiss“, rinkoje pasirodę prieš Pirmąjį pasaulinį 

karą. Jie kaskart tobulinami, remiantis naujausiomis technologijomis, todėl yra laikomi 

seniausiomis ir žinomiausiomis įmonės ženklu pažymėtomis šios pramonės šakos prekėmis.

Kitas svarbus dalykas – 1928 metais dr. Roberto Murjahno sukurtas beveik legendinis dažų 

rišiklis „Caparol“. Į jo sudėtį įėjo kazeinas, parafinas ir medžio aliejus. Nuo 1920 metų dideliais 

kiekiais buvo pradėti gaminti silikatiniai dažai skystojo stiklo pagrindu. Silikatiniai dažai ir po 

Antrojo pasaulinio karo sudarė didelę dalį vis didėjančio gaminių asortimento.

Šiandien „Caparol“ gamina silikatinius gaminius, skirtus būtent paminklotvarkai. Tai gaminiai, 

pažymėti „Histolith“ prekių ženklu. Žvelgiant į daugybę šiais dažais nudažytų šalies ir užsienio 

pastatų, tarp jų ir istorinių paminklų, akivaizdu, kad „Histolith“ gaminiams būdingos puikios 

savybės. 

Įmonių grupė „Caparol“ – didžiausias silikatinių dažų ir įvairių rūšių tinko gamintojas Vokietijoje.
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Nedegumas

 

Neregetas ilgalaikiškumas

Savita dviguba kristalizacija

 

Kvarcinis kristalas ir milteliniai, neorganiniai pigmentai

Mūro paviršiaus kristalizacijos procesas 

Silikatinių dažų difuziškumas (kairėje – silikatiniai dažai, dešinėje –
izoliaciniai dažai) 

Silikatiniai dažai yra nedegūs.

Ypatingos mineraliniu dažu savybes

Mineralai, kaip užpildai ir neorganiniai (mineraliniai) pigmentai, 

kartu su skystuoju stiklu sudaro nepakartojamą mišinį. Iš 

mineralinių medžiagų pagamintiems dažams „Histolith“ šis 

mišinys suteikia nepaprasto atsparumo atmosferos 

veiksniams ir ilgalaikiškumą – tokios savybės nebūdingos 

jokiems kitiems dažams. 

Dažai „Histolith“, būdami tam tikros mineralinės sudėties, net 

esant aukštai temperatūrai yra nedegūs, todėl pagal DIN 

4102 1 dalį priskiriami A2 klasei. Kilus gaisrui šie dažai 

neišskiria jokių nuodingų dujų.

Silikatinių dažų ypatumas – gebėjimas kristalizuotis su 

kitomis statybinėmis medžiagomis. Silikatiniai dažai – tai 

vieninteliai dažai, kurie, veikiami skystojo kalio silikato, 

chemiškai reaguoja su pagrindu. Dažai „Histolith“ susiriša ne 

tik su pagrindu, bet taip pat ir su kvarciniais užpildo mišinio 

komponentais. Todėl gaunami patvaresni ir mažiau 

kreidinantys paviršiai. Tokia savita kristalizacija būdinga tik 

„Histolith“ gaminiams.

Vandens garų pralaidumas (matuojamas sd-H20 dydžiu 

metrais) parodo, kaip greitai drėgmė gali prasiskverbti per 

statinį. Kuo mažesnis sd dydis, tuo didesnis naudojamų 

statybinių medžiagų pralaidumas. Silikatinių dažų sd-H20 

dydis yra 0,01 m, todėl pagal DIN EN ISO 7783-2 jie 

priskiriami klasei „didelis“. sd-H20 dydis, be vandens 

sugerties, yra svarbiausias statybos fizikos rodiklis vertinant 

dažų difuziškumą.

Didelis vandens garu difuzijos sroves tankis
(sd-H20 dydis)
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Neprilygstama spalvu ivairove

 

 

Ekologija

 

 

 

Puikus atsparumas šviesai

 
 

Pelėsinių grybų kolonijos per mikroskopą

Net esant dideliam UV poveikiui spalva neišblunka 

Spalvos, maišytos su neorganiniais pigmentais

Pelesiniu grybu apnašos

Silikatiniai ir kalkiniai dažai „Histolith“, naudojami vidaus 

patalpoms, yra atsparūs pelėsiniams grybams ir 

dumbliagrybiams. Šią puikią savybę, viena vertus, jiems 

suteikia didelis šarmingumas, antra vertus, didelis vandens 

garų pralaidumas. Pelėsiniams grybams augti reikalinga 

drėgmė ir organinė maitinamoji terpė. Naudojant dažus 

„Histolith“, drėgmė iš konstrukcinio elemento gali greitai 

išgaruoti, sienos lieka sausos; mineralinė dažų sudėtis nėra 

palanki maitinamoji terpė pelėsiniams grybams augti. Ši 

savybė yra lemiama, perkant vidaus dažus.

Dumbliagrybių kolonija

Pelėsinių grybų grybiena,
arba kitaip micelis

Pelėsinių grybų kolonija

Dėl neorganinių pigmentų, taip pat neorganinio rišiklio 

skystojo stiklo gaminiai „Histolith“ būna labai atsparūs 

šviesai. Net ilgalaikis UV poveikis neišblukina sodrių spalvų. 

Praėjus daugeliui metų spalva po palangėmis niekuo 

nesiskiria nuo neapsaugotų fasadų spalvos. Vadinamasis 

palangių testas Jums įrodo: „Histolith“ yra atsparūs UV ir 

neblunka.

„Histolith“ paletė apima apie 301 mineralinių dažų, kurių 

pagrindas yra šviesai atsparūs pigmentai, atspalvį. Maišant 

skirtingus šviesai atsparius pigmentus gaunamos vis naujos 

spalvos, tenkinančios reikliausių apipavidalintojų norus. Su 

pigmentais maišomos spalvos atrodo natūraliai, perteikia 

istorinį autentiškumą.  

Silikatinius dažus pagal DIN 18363 2.4.1 sudaro kietos arba 

skystos formos skystasis stiklas, neorganiniai pigmentai ir 

mineraliniai užpildai – tai medžiagos, gautos ne iš naftos 

žaliavos. Visas procesas, apimantis žaliavos gavimą, 

apdirbimą ir atliekų tvarkymą, yra natūralus ir nekenksmingas 

aplinkai. Silikatiniai ir kalkiniai dažai gali būti tvarkomi kaip 

statybinės atliekos.

Išskirtiniu savybiu mineraliniai dažai
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Ekonomika

Skystasis
stiklas

KlintisMarmuras 

Kvarcas

Mineralų spalvų skystasis stiklas ir užpildai

Šv. Elizabetos ligoninė Halėje, atnaujinta dažais „Histolith Außenquarz“.

Dažai „Histolith“ yra neparastai ekonomiški, lengvai 

dengiami, labai atsparūs, puikūs, aukštaverčiai ir patvarūs. 

Dar viena gera savybė – jais padengti paviršiai gali būti 

paprastai perdažomi.

Išskirtiniu savybiu mineraliniai dažai
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Silikatiniai dažai „Histolith“ – vieninteliai dažai,
kuriems budinga dviguba  kristalizacija

„Histolith“ – išskirtine dviguba kristalizacija

Silikatiniai dažai – vieninteliai dažai, kurie, veikiami rišiklio 

skystojo kalio silikato (skystojo stiklo), chemiškai reaguoja su 

pagrindu. Ši cheminė reakcija nuo seno vadinama 

kristalizacija. Ji visada vyksta, mineralinius pagrindus 

padengus silikatiniais dažais.

Norint gauti reikiamo storio sluoksnį, būtiną paviršiui išlyginti 

ir patvarumui suteikti,  nepakanka įmaišyti spalvotų pigmentų 

į skystąjį stiklą, reikia įmaišyti ir priedų – dažniausiai kreidos ir 

kalcitinių medžiagų, nereaguojančių su skystuoju stiklu. 

Kalcitinius užpildus tirpdo rūgštus lietus, tuomet spalvoti 

pigmentai atsipalaiduoja ir paviršius ima kreidinti. Silikatinių 

dažų ilgalaikiškumui pagerinti kalcitiniai užpildai keičiami 

maltu kvarcu. Šie kvarciniai komponentai reaguoja 

(kristalizuojasi) su skystuoju stiklu taip pat, kaip ir skystasis 

stiklas su silikatiniu pagrindu. Todėl silikatiniai dažai 

„Histolith“ atsparesni dilimui, labai sumažėja polinkis kreidinti, 

pagerėja atsparumas šviesai. Dėl šios antros cheminės 

kristalizacijos dažų sluoksniai tampa ilgalaikiškesni.

Dažų „Histolith“ kristalizacija su mineraliniu pagrindu ir su 

juose esančiais mineraliniais užpildais vadinama dviguba 

kristalizacija.

Kad kvarco dalis pigmentų ir užpildų mišinyje išliktų dažų 

receptūrai reikiamo smulkumo, būtini kompleksiniai procesai. 

Kvarcas šio proceso metu uždarame reaktoriuje sumalamas į 

kvarcinius miltus ir su pigmentais sumaišomas į pigmentų ir 

užpildų mišinį. Būtina laikytis saugos sąlygų, dėl kurių šis 

metodas tampa brangus. 

„Caparol“ įdiegė šią inovaciją ir dabar gaminiai „Histolith“ – 

vieninteliai silikatiniai dažai, kurie yra ilgalaikiai ir kartu daug 

mažiau kreidinantys, palyginti su kitais silikatiniais dažais. 

D
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Kvarciniai užpildai

Kristalizacija

P
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Paminklotvarkos objektu techninis aptarnavimas

Paminklotvarkos objektu techninis
aptarnavimas

Paminklotvarka – tai tarpšakinė sritis, kelianti ypač didelius 

reikalavimus projektuotojams ir statybininkams. Priklausomai 

nuo paminklotvarkos keliamų uždavinių ir padarytos žalos, 

reikia parinkti tinkamą techniką ir reikiamus gaminius. 

„Caparol“ specialistai konsultantai teikia konsultacijas ir 

pagalbą. Be mūsų bendradarbių užsienyje, Jūsų paslaugoms 

– Paminklotvarkos skyriaus specialistai. Suprantama, mūsų 

dukterinės įmonės Vakarų ir Rytų Europos šalyse taip pat 

siūlo tokias paslaugas.

Be to, galima kreiptis į mūsų laboratoriją „Centrinė bandymų 

ir matavimo technika“. Šiuolaikiškai įrengtoje laboratorijoje 

analizuojami įvairūs medžiagų bandiniai, nustatomos 

padarytos žalos priežastys ir parenkami tinkami restauravimo 

metodai bei medžiagos.

Remiantis kruopščiais paruošiamaisiais tyrimais ir objekto 

analize, parengiami praktiniai remonto pasiūlymai ir darbų 

aprašai. Į techninio aptarnavimo paslaugas įeina bandomųjų 

plotų dengimas ir konsultacija dengiant.
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Silikatiniai ir dispersiniai silikatiniai dažai

„Kieselsol-Silikatfarben“

Dispersiniai silikatiniai dažai

Pagrindiniai fasadiniai dažai,
naudojami paminklotvarkos srityje
Silikatiniai ir dispersiniai silikatiniai dažai

Silikatiniai dažai skirstomi į dvi grupes pagal DIN 18363 2.4.1:

• dviejų komponentų silikatiniai dažai (2K, vadinamieji 

grynieji silikatiniai dažai), sudaryti iš skystojo stiklo, 

pigmentų ir užpildų. Į jų sudėtį neįeina organinių 

komponentų;

• dispersiniai silikatiniai dažai, sudaryti iš skystojo stiklo, 

pigmentų, užpildų, sintetinės dispersijos, reikalui esant – 

hidrofobinės priemonės. Bendrasis organinių 

komponentų kiekis turi neviršyti 5%.

2 komponentu silikatiniai dažai

Dviejų komponentų silikatiniai dažai mineraliniams 

pagrindams dengti pradėti naudoti maždaug prieš 120 metų. 

Juos sudaro rišiklis skystasis stiklas (kalio silikatas), taip pat 

mineraliniai, stabilaus šarmiškumo pigmentai ir užpildai. Čia 

kalbama apie atvirų porų dangas, kurioms būdingas didelis 

vandens, vandens garų ir anglies dioksido pralaidumas.

Silikatiniai dažai sukietėja veikiami kristalizacijos. Vykstant 

šiam procesui, iš vandenyje tirpaus skystojo stiklo, 

apibūdinamo kaip fiksatyvas, susidaro vandeniui ir rūgštims 

atsparus stikliškas rišiklis. Dėl cheminio giminingumo 

skystasis stiklas reaguoja su silikatinėmis dažų medžiagomis, 

ypač su maltu kvarcu, kurio yra ir silikatiniuose dažuose 

„Histolith“. Taip pat vyksta ir silikatinio pagrindo kristalizacija.

Abu komponentai – pigmentai ir fiksatyvas – prieš dengiant 

turi būti sumaišomi nustatytu santykiu. Šis mišinys nėra 

patvarus, todėl juo reikia padengti per gamintojo nurodytą 

laiką.

Maišyti reikia ypač kruopščiai, antraip stipriai nukentės 

dangos kokybė. Įmonės „Caparol“ 2K silikatiniai dažai 

„Histolith Kristallin“ yra sukurti taip, kad būtų išvengta kitais 

atvejais galimų maišymo klaidų: mat sudedamosios dažų 

„Histolith Kristallin“ dalys – jau vandenyje sumaišyti dažų 

komponentai (šviesai atsparūs metalo oksido pigmentai) ir 

rišiklio komponentai „Histolith Fixativ“. Dažus maišyti yra 

ypač paprasta, nes nereikia gaišti laiko prieš tai pigmentus 

užpilant vandeniu. Todėl nesusidaro dulkių. 2K silikatinius 

dažus naudoti yra saugu – tai nauja.

„Kieselsol-Silikatfarben“ – tai nauji dispersiniai silikatiniai 

dažai. Į jų sudėtį įeina rišiklis skystasis stiklas ir koloidinis 

silicio dioksidas, taip pat iki 5% organinių medžiagų. Šių dažų 

pranašumas – universali paskirtis, t. y. jie naudojami 

mineraliniams pagrindams dengti ir seniems dispersiniams 

dažų sluoksniams perdažyti. Į „Histolith Sol-Silikat“ kaip 

papildomas rišiklio komponentas įeina ličio stiklas. 

Kristalizuojantis ličio stiklui, neatsiranda potašo dėmių (o tai 

nutinka, kai silikatiniams dažams naudojamas skystasis 

stiklas) –  dėl to gali būti pareikšta reklamacija.

Dispersiniai silikatiniai dažai pradėti gaminti maždaug prieš 

35-erius metus.  Palyginti su grynaisiais mineraliniais 

silikatiniais dažais, dispersiniai lengviau dengiami ir plačiau 

naudojami. Fasadiniai dažai „Histolith“ yra labai pralaidūs 

vandens garams ir papildomai nelaidūs vandeniui. Jiems 

būdingos labai geros statybos fizikos savybės. Tokie dažai 

optimaliai apsaugo pagrindą nuo statiniams kenksmingos 

drėgmės. Patvarumą lemia dviguba kristalizacija: rišiklis 

skystasis stiklas reaguoja ir su specialiais reaktyviaisiais 

užpildais, ir su mineraliniu pagrindu. Vidaus silikatiniai dažai 

„Histolith Bio-Innensilikat“ ir  „Histolith Raumquarz“ yra labai 

difuziški ir turintys ypatybę sugerti. Tai ypač didelis 

pranašumas dažant vidaus sienas, veikiamas rasos 

apkrovos, nes taip nusėda mažiau purvo dalelių.
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Nuorodos, kaip naudoti silikatinius dažus
 

 

 

Kristalizuojantis silikatiniams dažams iš vandenyje tirpaus 

skystojo stiklo susidaro netirpus silikato junginys. Tai vyksta 

tokiomis sąlygomis:

• reakcijai būtina, kad pagrindas ir užpildas turėtų kvarco;

• aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė

  kaip +8 °C.

Šių kraštutinių sąlygų reikia ir 2K silikatiniams dažams, ir 

dispersiniams silikatiniams dažams. Dengiant žemesnėje 

temperatūroje, sutrinka rišimosi procesas. Skystasis stiklas 

nevisiškai kristalizuojasi. Tai lemia gerai žinomus dažymo 

defektus, pvz., atsiranda dėmių ir paviršius ima kreidinti. 2K 

silikatiniai dažai tinka ne visiems pagrindams –  tik minerali-

niams, galintiems kristalizuotis. Tam tinkamas PIc, PII ir PIII 

skiedinių grupės tinkas. Smiltainio paviršius turi būti tvirtas ir 

nebirus. Prireikus  prieš tai tinkas sutvirtinamas silikato 

rūgšties esteriu („Histolith Steinfestiger“). Klinčių negalima 

dengti 2K silikatiniais dažais, nes jos neturi kvarco arba turi jo 

per mažai, todėl negali vykti kristalizacija.

Senų sluoksnių, turinčių organinių komponentų (pvz., disper-

sinių dažų), negalima dažyti 2K silikatiniais dažais. Juos reikia 

visiškai pašalinti. Praktiškai to padaryti dažniausiai neįmano-

ma. Dažų tirpikliais nuvalytus pagrindus geriau dengti disper-

siniais silikatiniais dažais. Dispersiniai silikatiniai dažai yra 

daug plačiau naudojami nei 2K silikatiniai, nes dispersiniai 

dažai yra mažo įtempio, o organinis rišiklis leidžia jais dengti ir 

sudėtingus pagrindus. 2K silikatiniai dažai dengiami tradiciniu 

dengimo būdu – šepečiu. Tinka trumpi šepečiai, kuriais 

dengiami ir kryžmais mostais išlyginami silikatiniai dažai. 

Dispersiniai silikatiniai dažai gali būti dengiami ir šepečiu, ir 

voleliu.

Dengiant paviršius silikatiniais dažais būtina laikytis kai kurių 

taisyklių:

• naujas tinkas prieš dengiant turi būti paliktas sukietėti;

• PIc skiedinių grupės kalkinis tinkas turi pastovėti ne mažiau  

  kaip 4 savaites.

Nuoroda: PIa ir PIb skiedinių grupės kalkinio tinko negalima 

dengti 2K silikatiniais dažais, nes jie yra per tvirti – išdžiūvę 

esti didelio įtempio. Toks tinkas turi būti dengiamas kalkiniais 

dažais. Naudojant 2K silikatinius dažus viršutinio tinko storis 

turi būti ne mažesnis kaip 5,0 mm.

• PIIa hidraulinis kalkių tinkas, PIIb kalkių cemento tinkas ir PIII 

cemento tinkas turi pastovėti ne mažiau kaip 2 savaites.

Sukepę tinko paviršiai pašalinami arba mechaniškai, arba 

nuplaunant „Histolith Fluat“, antraip gali kilti sukibties proble-

mų arba atsirasti dėmių.

Seni, atmosferos veiksnių pažeisti tinko paviršiai sutvirtinami 

gruntu: „Histolith Kristallin-Fixativ“ arba „Histolith 

Silikat-Fixativ“, atskiedus priklausomai nuo pagrindo gebos 

sugerti.

Dumliagrybių ir pelėsinių grybų apnikti pagrindai turi būti 

kruopščiai nuvalomi ir apdorojami biocidiniu tirpalu „Histolith 

Algen-Entferner“. Vien silikatinių dažų šarmingumo nepakan-

ka apsaugoti nuo dumbliagrybių ir pelėsinių grybų, nes 

silikatiniai dažai lauke gana greitai būna neutralizuojami. 

Dumbliagrybių ir pelėsinių grybų atsiradimo priežastys labai 

įvairios. Norint užkirsti kelią jiems atsirasti, būtina atsižvelgti ir 

į objekto sąlygas.
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Albrechto Diurerio namas Niurnberge – taip pat „Histolith“ produktais atnaujintas objektas

Silikatiniai ir dispersiniai silikatiniai dažai
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Kalkiniai dažai

Kalkiniai dažai

 

 

Kalkiniai dažai buvo naudojami jau antikos laikais. Anksčiau 

tai buvo pagrindiniai išorės ir vidaus dažai. XX amžiuje juos 

pamažu išstūmė silikatiniai dažai.

Kalkinių dažų rišiklis – gesintos kalkės, užpilamos vandeniu, 

paskui sumaišomos su mineraliniais pigmentais ir užpildais; 

taip gaunami dažai. Kalkiniai dažai sukietėja vykstant 

karbonatizacijai. Vėl susidaro klintys –  atmosferos 

veiksniams atspari medžiaga. Karbonatizacija vyksta 

santykinai lėtai, todėl ji gali būti sutrikdyta išorinių veiksnių, 

ypač aukštos temperatūros, kai išgaruoja daug drėgmės, 

arba šalčio. Pasekmė – kalkinių dažų sluoksniai ima stipriai 

kreidinti ir prieš laiką atsisluoksniuoja. Būtina paminėti, kad 

kalkiniai dažai greičiau negu šiuolaikiniai fasadiniai dažai 

patiria žalingą atmosferos poveikį. Tai ypač taikytina 

pramoniniams rajonams, kur didelė kenksmingųjų medžiagų 

koncentracija, kuri šiandien, laimė, yra sumažėjusi. Kalkiniais 

dažais padengti atmosferos poveikiui atviri paviršiai be 

konstruktyvių apsaugos priemonių nuo lietaus, pvz., karnizų 

viršus arba kitos kyšančios fasadų dalys, arba atviroje vietoje 

stovinčios skulptūros taip pat yra mažiau atsparūs.

Pastarųjų metų patirtis rodo, kad veikliąją medžiagą tinkamai 

sumaišius su pagalbinėmis medžiagomis ir tinkamus 

pagrindus tinkamai padengus kalkiniais dažais, gaunama 

ilgalaikė fasadų danga. Todėl paminklotvarkai naudojami 

kalkiniai dažai jau keletą metų patiria atgimimą. 

Paminklosaugininkai vertina kalkinių dažų spalvų žaismę, tai, 

kad jie yra atvirų porų ir, palyginti su silikatiniais dažais, daug 

mažesnio įtempio. Siekiant padidinti atsparumą atmosferos 

veiksniams, kalkiniai dažai nuo senų laikų būdavo gerinami 

organiniais priedais: kazeinu arba linų sėmenų aliejumi.

Svarbu, kad organinių medžiagų būtų ne daugiau kaip 5%. 

Tuomet kalkinių dažų vandens garų pralaidumas, kaip buvo 

įrodyta, išlieka. Sluoksnio storiui padidinti naudojami 

mineraliniai užpildai, pvz., maltos klintys arba kvarcinis 

smėlis, taip sustiprinamas šlamo poveikis. Pagerėja ir kalkinių 

dažų ilgalaikiškumas, nes aplinkos poveikio ir dilimo 

veikiamas sluoksnis būna storesnis.

Kalkiniai dažai „Histolith“ ruošiami (disperguojami) specialiais 

maišytuvais. Prieš tai kalkės (rišiklis) užpilamos vandeniu ir 

užgesinamos, kitos nepaprastai smulkios dalelės didina dažų 

reaktyvumą ir greitina kietėjimą. Kalkiniai dažai „Histolith“ bei 

šlamai pasižymi gerosiomis tradicinių kalkinių dažų 

savybėmis ir atitinka šiandieninius reikalavimus, kad dažai 

būtų paprastai, racionaliai dengiami ir būtų atsparūs 

atmosferos poveikiui.

Kalkiniu dažu „Histolith“ naudojimas

Per 15 metų sukaupta  teigiama kalkinių dažų „Histolith“ 

naudojimo vidaus ir išorės darbams patirtis. Tinkamas 

pagrindas – PI, PII ir PII skiedinių grupės tinkas. Kalkiniai 

dažai „Histolith“ gali būti dengiami kaip freskos ant naujo dar 

drėgno tinko, naudojant techniką „Secco“ – ant jau sukietėju-

sio tinko arba ant sugeriančio natūralaus akmens. Būtina 

atkreipti dėmesį į tai, kad spalvoti kalkiniai dažai dengiant 

freskos technika išdžiūsta ne visai tolygiai. Per šviežią tinką 

ant dažų sluoksnio gali persišviesti baltos kalkių dėmės. 

Todėl reikia padengti bandomąjį plotą. Jei norima gauti 

tolygų paviršių, pirmiausia tinkas paliekamas sukietėti (kalkių 

tinkas – apie 4 savaites).

Paskui tinkas apdorojamas fluatais silikato technika, nuplau-

namas vandeniu ir dengiamas kalkiniais dažais „Histolith“. 

Natūrali kalkinių dažų dangos žaismė išryškėja po kurio laiko, 

veikiant atmosferos veiksniams.

Naudojant kalkinius dažus „Histolith“, nelygu pagrindas, 

pakanka 2–3 darbo ciklų. Užsakovui pageidaujant, jie gali 

būti tiekiami kaip lasiruojamieji kalkiniai dažai. Dengiama 

šepečiais. Senam tinkui sustiprinti labai tinka silikatinis 

gruntas „Histolith Silikat-Fixativ“.
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Grižtamojo proceso vidaus dažai 

 

Grižtamojo proceso vidaus dažai 

Salcau rūmų Fargau-Pratjau prie Kylio natūralios spalvos, išgautos naudojant „Histolith Fassadenkalk“ fasadinius dažus.

Restauracijos srityje klijiniai arba emulsiniai dažai yra 

laikomi grįžtamojo proceso dažais, nes juos galima 

nuplauti vandeniu. Vandeniui atsparūs kalkiniai dažai 

pagal šį apibrėžimą nėra grįžtamojo proceso. Grįžtamojo 

proceso dažai naudojami tik patalpoms dažyti.

Klijinių dažų rišiklis – gyvuliniai arba augaliniai klijai. Jie labai 

lengvai nuplaunami. Tačiau tokių dažų negalima perdažyti. 

Be to, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad klijiniai dažai gali 

skatinti pelėsinių grybų augimą, tai ypač aktualu rasos 

vandens veikiamiems paviršiams (pvz., bažnyčiose).

Emulsiniai dažai „Histolith Emulsionsfarbe“ – tai patobulinti 

klasikiniai klijiniai dažai. Ši medžiaga turi grįžtamojo proceso 

rišiklių mišinio. Emulsinių dažų „Histolith Emulsionsfarbe“ 

privalumas – atsparumas pelėsiniams grybams ir kitiems 

mikroorganizmams. Per pastaruosius 20 metų pasitvirtino, 

kad šie dažai turi ir mažą polinkį teptis. „Histolith Emulsions-

farbe“ dažniausiai naudojami kokybiškiems gipso dirbinių 

paviršiams ir ornamentams. Taip pat tinka seniems dispersi-

nių dažų sienų sluoksniams atnaujinti, jei dėl išlaidų nenorima 

jų šalinti.

Emulsiniai dažai „Histolith Emulsionsfarbe“ yra labai mažo 

įtempio, todėl dažnai naudojami tokiems pagrindams, kurie 

negali būti dengiami silikatiniais arba net kalkiniais dažais, 

dengti. Emulsiniai dažai „Histolith Emulsionsfarbe“ dengiami 

šepečiu vėduoklės forma trumpais mostais (klijinių dažų 

dengimo technika). Dengiant spalvotus dažus, gaunami ypač 

nuotaikingi paviršiai. 

Emulsinius dažus „Histolith Emulsionsfarbe“ galima blizginti 

užtrynimo technika. Nublizginti paviršiai yra labai geri 

polimentinio arba aliejinio auksavimo pagrindai.
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Linu semenu aliejiniai dažai

Nepastovių matmenų konstrukciniai elementai – tai 

medinės apkalos, tvoros arba fachverkas. Šie konstruk-

ciniai elementai, veikiami drėgmės ir temperatūros 

apkrovos, gali deformuotis. Todėl jų dengimo

medžiagos turi būti labai elastingos.

Tam tikrų savybių turintys aliejiniai dažai ypač tinka nepasto-

vių matmenų istoriniams mediniams konstrukciniams 

elementams. Aliejinių dažų rišiklis yra linų sėmenų aliejus arba 

sėmenų pokostas, gaunamas iš linų sėmenų. Dar ir šiandien 

linų sėmenų aliejinius dažus tapytojai ir restauratoriai maišo 

patys. Dėl to sugaištama nemažai laiko, ypač jei reikia 

pasiruošti įvairių spalvų dažų. Dažnai reiškiamos abejonės 

dėl linų sėmenų aliejinių dažų atsparumo atmosferos povei-

kiui yra nepagrįstos, nes, tinkamai sudarius veikliosios 

medžiagos mišinį su pagalbinėmis medžiagomis, gaunami 

ilgalaikiai sluoksniai.

Linų sėmenų aliejiniai dažai „Histolith Leinölfarbe“ sukurti 

specialiai nepastovių matmenų mediniams konstrukciniams 

elementams. Šie dažai yra labai atsparūs atmosferos povei-

kiui ir šviesai, dėl didelio elastingumo ypač tinka fachverkams 

ir medinėms apkaloms. Paminklotvarkai yra labai svarbu, kad 

„Histolith Leinölfarbe“ gali būti tiekiami daugelio spalvų, 

būdingų istoriniams paminklams.

Dengiant aliejinius dažus „Histolith Leinölfarbe“ būtina 

atkreipti dėmesį į:

prieš dengiant žaliąją ąžuolinę medieną pirmiausia reikia 

nugruntuoti „Histolith Halböl“, o spygliuočių – „Capalac 

Holz-Imprägniergrund“. Paskui  dažais „Histolith Leinölfarbe“ 

dengiamas grunto ir viršutinis sluoksnis. Tarp atskirų darbo 

ciklų paviršius turi džiūti 24 val.

Senus dažų sluoksnius pagal galimybes reikėtų pašalinti. 

Nors dėl sąnaudų dažnai tai būna neįmanoma. Apkrovą 

išlaikantys aliejiniai ir alkidiniai dažų lako sluoksniai padengia-

mi aliejiniais dažais „Histolith Leinölfarbe“, prieš tai juos 

pašiaušus arba apdorojus šarmu. O seni akriliniai dažai turi 

būti pašalinami.

Dėl minėtos santykinai ilgos džiūvimo trukmės linų sėmenų 

aliejiniai dažai turi būti dengiami plonu sluoksniu ir gerai 

išlyginami, antraip dažų sluoksnis gali susiraukšlėti.

Reikia uždengti vandenį praleidžiančius karkasinių namų 

medienos įtrūkius, kurie gali sukelti pasekmes turinčių 

nuostolių. Tradiciškai tai daroma užtaisant tos pačios rūšies 

sausos medienos lenta. Parduotuvėse siūlomos siūlių 

sandarinimo medžiagos arba akrilinis glaistas tam netinka. 

Specialiai medienos įtrūkiams ir trūkumams užtaisyti naudo-

jama medžiaga „Histolith Sanopas-Holzrisspaste“, patikrinta 

daugelio metų praktikos. Tai pasta, kurios rišiklis – linų 

sėmenų aliejus, į kurios sudėtį įeina ir natūralių užpildų bei 

plaušų. Šiai pastai būdingas itin geras šoninis kibumas ir 

didelis elastingumas. Sukietėjusiai medžiagai būdingos 

savybės, panašios į medienos.

Medienos dažai, skirti nepastoviu matmenu
konstrukciniams elementams

Aliejiniu dažu naudojimas

Vandeni praleidžiantys medienos itrukiai
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Dažai medienai

Rotušė Hepenhaime, atnaujinta dažais „Histolith Leinölfarbe“
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Histolith Kristallin-Fixativ

Histolith Sol-Silikat

Histolith Kristallin

 

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Histolith Mineralin

vitaxiF-takiliS htilotsiHlS nebrafnotlloV htilotsiH

 

Histolith Quarzgrund

Histolith Schlämmquarz Histolith Außenquarz

Vertę didinantys silikatiniai fasadiniai dažai pagal VOB/C DIN 18363, 2.4.1 pastr. ir DIN EN 1602, skirti mineraliniams išorės 

pagrindams dengti, yra vieno ir dviejų komponentų, su neorganiniais, šviesai atspariais pigmentais ir natūraliais kvarciniais 

priedais, kad vyktų dviguba kristalizacija. Rišiklis – tirpusis skystasis stiklas (kalio silikatas). Nekenkia aplinkai.

Dviejų komponentų pigmentų ir užpildų 

komponentų silikatai išorei ir vidui pagal 

DIN 18363, pastr. 2.4.1.

Pakuotė: 10 l

Universalūs fasadiniai dažai gryno silikato 

pagrindu, turintys ličio stiklo.

Pakuotė: 12,5 l, 5 l, 1,25 l

Gruntas ir skiediklis tokiems dažams kaip 

„Histolith Sol-Silikat“, 

„Histolith Volltonfarben SI“.

Pakuotė: 10 l

Gruntas mažai sugeriantiems arba 

nesugeriantiems pagrindams prieš 

dengiant „Histolith 

Dispersionssilikatfarben“.

Pakuotė: 12,5 l

Tepamasis tinkas mažiems trūkumams ir 

plyšiams užtaisyti. Tinka naudoti grunto ir 

tarpiniam sluoksniui.

Pakuotė: 20 kg

Šviesai atsparios spalvos ir atspalviai 

gryno silikato pagrindu su ličio stiklo 

priedu. Dešimt puikių ypač sodrių spalvų 

atspalvių.

Pakuotė: 0,75 l

Visiems „Histolith“ dispersiniams silikati-

niams dažams ir „Histolith Antik Lasur“ 

gruntuoti ir skiesti.

Pakuotė: 10 l

Ugnimi išdžiovintas kvarcinis priedas, skirtas 

gaminti šlaminiams paruošiamųjų sluoksnių 

dažams, naudojamiems prieš dengiant 

„Histolith Kristallin“ arba kalkiniais dažais.

Pakuotė: 20 kg

Dispersiniai išorės dažai pagal DIN 18363, 

2.4.1 pastr.

Pakuotė: 12,5 l, 5 l

Skystojo stiklo komponentai (rišiklis) 

„Histolith Kristallin“.

Pakuotė: 10 l

Išoriniu paviršiu dangos „Histolith“

Išoriniu paviršiu dangos „Histolith“
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Histolith Bio-Innensilikat

Histolith Silikat-Fixativ

Histolith Raumquarz

Histolith Emulsionsfarbe

rusaL kitnA htilotsiHnoislumE htilotsiH

Histolith Strukturgrund

 

 

Histolith Weißgrund

Aukštavertės silikatinės vidaus dangos pagal VOB/C DIN 18363, 2.4.1 pastr. visiems vidaus pagrindams dengti. Vieno 

komponento, paruoštos dengti, be tirpiklių, blausiai matinės.

Vidiniu paviršiu dangos „Histolith“

Vidiniu paviršiu dangos „Histolith“

Dispersiniai silikatiniai dažai mineraliniams 

vidaus pagrindams, kuriuos veikia didelė 

apkrova; 1 dengimo klasė.

Pakuotė: 12.5 l, 5 l

Universalūs dispersiniai vidaus silikatiniai, 2 

atsparumo šlapiam trynimui klasė.

Pakuotė: 12.5 l, 5 l

Visiems „Histolith“ dispersiniams dažams ir 

„Histolith Antik Lasur“ gruntuoti ir skiesti.

Pakuotė: 10 l

Vandeniu skiedžiami nuplaunami vidaus 

dažai kazeino, temperos pobūdžio, ypač 

tinka istorinių pastatų vidaus paviršiams 

dažyti ir tapyti.

Pakuotė: 10 l

Grįžtamojo proceso specialus rišiklis 

lazūriniams dažams.

Pakuotė: 10 l

Dekoratyvioms istorinių ir šiuolaikinių

pastatų išorės ir vidaus dangoms,

dažytoms lazūriniais dažais. Spalvinama

neorganiniais spalvinamaisiais dažais.

Pakuotė: 5 l, 10 l

Kvarcinis gruntas ypač tinka pagrindų 

faktūrai paryškinti.

Pakuotė: 12,5 l

Sukibtį gerinantis gruntas, naudojamas 

prieš dengiant dispersiniais silikatiniais 

dažais vidaus patalpų gipsinį tinką ir 

gipskartonio plokštes.

Pakuotė: 12.5 l, 5 l
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Kalkiniai gaminiai – Programa „Histolith Trass-Sanierputz“

Histolith Kalkschlämme

Histolith Kalk-KaseinfarbeHistolith Innenkalk

Histolith Fassadenkalk

Kalkiniai gaminiai „Histolith“

Programa „Histolith Trass-Sanierputz“

Histolith FeinputzHistolith Trass-Porengrundputz

ztupreinaS-ssarT htilotsiHztupztirpsroV-ssarT htilotsiH

 

Taurios kalkinės dangos baltųjų kalkių hidrato pagrindu, paruoštos įvairiausiems išorės ir vidaus pagrindams dengti. Difuziš-

kos, mažo įtempio.

Gerinamojo tinko sistema „Trass-Sanierputz“ su suevitiniu trasu, skirta daug kapiliarinio vandens prisigėrusiems pagrindams 

su nusėdusiomis druskomis remontuoti; patikrinta pagal WTA atmeną 2-9-04/D.

Seniems apkrovą išlaikantiems kalkinių ir 

silikatinių dažų sluoksniams atnaujinti ir 

naujam kalkiniam tinkui dengti. Pagrindinė 

medžiaga: baltųjų kalkių hidratas ir nedidelis 

kiekis organinių medžiagų (linų sėmenų 

aliejaus).

Pakuotė: 12,5 l

Užpildomieji šlaminiai dažai baltųjų kalkių 

hidrato pagrindu (susitraukties plyšiai – iki 

0,2 mm plyšio pločio).

Pakuotė: 25 kg

Naujiems ir atnaujinamiems paviršiams 

dengti. Pagrindinė medžiaga: baltųjų kalkių 

hidratas ir nedidelis kiekis organinių 

medžiagų (linų sėmenų aliejaus).

Pakuotė: 12,5 l

Aukštos kokybės vidaus dažai natūralių 

medžiagų pagrindu. Be sintetinių rišiklio 

priedų ir be konservantų. Šiais dažais 

nudažyti paviršiai įgauna malonų kalkių 

blizgumą. Be papildomo baltojo pigmento.

Pakuotė: 12,5 kg

Trasinis gruntinis išorės ir vidaus tinkas (su 

suevitiniu trasu), remiantis WTA, skirtas 

nelygumams išlyginti ir, kaip gruntinis 

tinkas, druskoms iš stipriai druskų pažeistų 

pagrindų kauptis.

Pakuotė: 30 kg

Mineralinis išorės ir vidaus smulkusis tinkas,

trinamas veltiniu; grūdelių dydis 0,4 mm,

natūralaus baltumo, paviršių apdailai 

naudojant sistemą „Histolith Trass-Sanierpu-

tz“, skirtas gyvenamiesiems bei seniems 

pastatams atnaujinti, paminklosaugai.

Pakuotė: 25 kg

Trasinis cementinis išorės ir vidaus tinkas 

(su suevitiniu trasu), remiantis WTA 

(Mokslinė techninė pastatų išlaikymo ir 

paminklotvarkos darbo grupė), skirtas 

pagrindui paruošti, naudojant sistemą 

„Histolith Sanierputz“. 

Pakuotė: 30 kg

Trasinis išorės ir vidaus tinkas (su 

suevitiniu trasu) drėgnam ir su prasimušu-

siomis druskomis mūrui remontuoti (pagal 

WTA).

 

Pakuotė: 30 kg
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Tinkai ir glaistai

Tinkas „Histolith“

Histolith Silikatin

Histolith Strukturierputz

Histolith Feinputz

Histolith Renovierspachtel

Histolith Trass-Kalkputz

  

Histolith Marmorspachtel

Histolith Kalk-Rissfüller

Grižtamojo proceso mineralinis glaistas 
vidaus patalpų tinkui ir betonui lygiai 
nuglaistyti ir pataisyti, taip pat gipskartonio 
plokštėms glaistyti. Pagrindine medžiaga:
mineraliniai komponentai, turintys nedaug
organiniu medžiagu (< 3%).

Pakuotė: 16 kg

Mineralinis tinkas pažeistiems tinko ir betono 
paviršiams taisyti ir atnaujinti, taip pat 
audiniams įterpti. Išorei ir vidui.

Pakuotė: 25 kg

Paruoštas dengti silikatinis tinkas vidaus 
darbams. Grūdelių dydis – 1,0 ir 2,0 mm, 
pasižymi naudingomis fizinėms ir biologinė-
mis savybėmis. Dėl šarminių savybių 
neleidžia susidaryti pelėsiui. 

Pakuotė: 25 kg

Pluoštu armuotas mineralinis užpildas tinko, 
mūro, medienos paviršių įtrūkiams ir 
sujungimams užlyginti. Išorei ir vidui.

Pakuotė: 7,5 kg, 450 g

Smulkiagrūdis silikatinis tinkas netolygios 
faktūros pagrindams suvienodinti. Modeliuo-
jamasis apdailos faktūrinis išorės ir vidaus 
tinkas.

Pakuotė: 25 kg

Mineralinis išorės ir vidaus smulkusis tinkas,
trinamas veltiniu; grūdelių dydis 0,4 mm,
natūralaus baltumo, paviršių apdailai 
naudojant sistemą „Histolith Trass-Sanier-
putz“, skirtas gyvenamiesiems bei seniems 
pastatams atnaujinti, paminklosaugai.

Pakuotė: 25 kg

Kalkinis tinkas vidaus ir išorės darbams su 
suevitiniu trasu. Grūdelių dydis – 0–4 mm.

Pakuotė: 30 kg

Naudojamas įvairiems atvejams, paruoštas dengti įvairiausių faktūrų mineralinis tinkas: viršutinis,

atnaujinimo ir taisymo tinkas bei glaistas.
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Histolith Sanopas-Holzrisspaste Histolith Leinölfarbe

Capalac Seidenmatt-Bunt-
lack + Hochglanz-Buntlack

Capalac BaseTop

Capalac 
Holz-Imprägniergrund

Capadur UniversalLasur

 

Histolith Halböl

 

-

 

Capalac Dickschichtlack

Capadur Color Wetterschutzfarbe 

Šilko blizgesio, gerai dengiantys, vienos 
dengimo trukmės emaliniai dažai pastovių ir 
santykinai pastovių matmenų mediniams išorės 
ir vidaus konstrukciniams elementams. Ypač 
tinka seniems dažų sluoksniams atnaujinti.

Pakuotė (balti): 0,75 l, 2,5 l, 10 l;
CE: 1 l, 2,5 l, 10 l

Vienos dengimo trukmės storasluoksniai 
emaliniai dažai spalvotai metalinių paviršių 
apdailai ir apsaugai. Atitinka naujas LOJ 
(lakiųjų organinių junginių) direktyvas.

Pakuotė (CE): 1 l, 2,5 l, 10 l;
Balti, žėrintys RAL 9006/RAL 9007: 0,75 l, 
2,5 l, 10 l Vario spalvos: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l

Spalvoti emaliniai dažai pastovių matmenų 
mediniams išorės ir vidaus konstrukciniams 
elementams.

Pakuotė: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l;
CE: 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 10 l

Tirpiklinis, bespalvis medienos apsauginis 
gruntas nuo mėlio. 
Medienai, kurios neveikia statinė apkrova ir 
kuri neturi sąlyčio su žeme. Tik išorei!

Pakuotė: 1 l, 2,5 l, 10 l

Atvirų porų, plonasluoksniai fungicidiniai 
medienos bespalviai dažai pastovių ir 
nepastovių matmenų mediniams išorės 
konstrukciniams elementams. Nelaidūs 
vandeniui dėl vandens karoliukų efekto.

Pakuotė: 1 l, 2,5 l, 5 l

Santykinai pastovių ir nepastovių matmenų 
mediniams išorės konstrukciniams 
elementams; su konservuojamosiomis 
medžiagomis nuo dumbliagrybių ir pelėsinių 
grybų.

Pakuotė (standartinių spalvų): 0,75 l, 2,5 l, 
10 l; CE: 0,7 l, 2,4 l, 9,6 l

Linų aliejumi surišta, įtrūkius užpildanti masė 
su natūraliais komponentais. Šios pastos 
savybės panašios į medienos. Netikslių 
matmenų medienai, ypač mediniams 
karkasams. 

Pakuotė: 0,5 kg /10 kg

Linų sėmenų aliejiniai dažai nepastovių 
matmenų išorės ir vidaus mediniams 
konstrukciniams elementams.

Pakuotė: 1 l, 2,5 l, 10 l

„Leinöl-Halböl“ medienai ir nešarminiams 
pagrindams, pvz., tinkinio gipso, gruntuoti.

Pakuotė: 1 l, 2,5 l

Emaliniai ir lazūriniai dažai pastovių ir nepastovių matmenų išorės bei vidaus mediniams konstrukciniams elementams, kurių  

rišikliai: linų sėmenų aliejus, alkidinė arba akrilinė derva, taip pat emalis metaliniams pagrindams dengti.

Mediniu ir metaliniu paviršiu apsaugos priemones

Mediniu ir metaliniu paviršiu apsaugos priemones



23

Papildomi gaminiai

Papildomi gaminiai
Specialūs dengimo gaminiai 

Histolith Aqua-
Fassadenschutz 

Histolith Fassadenschutz Histolith Fluat

Histolith Steinfestiger 

Histolith Spezialgrundierung 

Histolith Algen-Entferner

AquaSperrgrund

Histolith Restauriermörtel

 
 

 

Izoliuojamieji dažai nikotino, vandens, 

suodžių ir riebalų dėmėms surišti prieš 

dengiant faktūrinius sluoksnius, neleidžian-

tys prasišviesti gipskartonio plokštėms.

Pakuotė: 5 l, 12,5 l

Tirpiklinis gruntas stipriai geriantiems, 

tepantiems pagrindams ir seniems 

dažams sustiprinti.

Pakuotė: 10 l

Priemonė sutvirtina mineralinius pagrindus 

bei natūralų akmenį, bet nehidrofobizuoja.

Pakuotė: 10 l

Vandeninis bechloris tirpalas dumbliagry-

bių, samanų ir pelėsinių grybų apnašoms 

apdoroti.

Pakuotė: 10 l

Vandeninis fluatas išorės ir vidaus tinkui 

apdoroti, pvz., sukepusiems sluoksniams 

pašalinti, tinko paviršiui neutralizuoti, 

senam mineraliniam tinkui ir dažų 

sluoksniams nuvalyti.

Pakuotė: 10 l

Tirpiklinė hidrofobinė priemonė siloksano 

pagrindu.

Pakuotė: 10 l

Vandeninis hidrofobinis koncentratas 

natūraliam akmeniui, mineraliniam tinkui ir 

dažų sluoksniams. Skiedžiama vandeniu 

santykiu 1 : 9.

Pakuotė: 1 l

Greitai džiūstantis akmens pakaitalo 

skiedinys pažeistiems natūralaus akmens 

paviršiams taisyti.

Pakuotė: 10 kg
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Objektai

Nacionalinė galerija Berlyne. Subtilių spalvų interjeras sukurtas naudojant „Histolith Bio -Innensilikat“.
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Objektai

Jugendo stiliaus baseinas Darmštate, atnaujintas naudojant „Histolith Raumquarz“.

Heseno valstybės kanceliarija Visbadene – paviršius padengtas grįžtamojo proceso dažais „Histolith Emulsionsfarbe“
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Objektai

Rastato pilis – baroko spalvos atgaivintos naudojant „Histolith Klakschlämme“ ir „Fassadenkalk“.

Vakerbarto pilis prie Meiseno – fasadas apsaugotas ir dekoruotas naudojant „Histolith Außenquarz“



Didmeninė prekyba
UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41
LT-02244 Vilnius
Tel. +370 5 2602015
www.caparol.lt CP
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