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IŠ KUR ATSIRADO LAKINIAI DAŽAI? 

Lakiniai dažai pirmą kartą sukurti ir pradėti  naudoti  Japonijoje. Šiuos dažus naudodavo turtingų 

žmonių  prabangiuose interjeruose. Nuo pat pradžių  lakiniai dažai asocijavosi  kaip blizgūs ir 

ryškūs, turtų ir buržuazijos sinonimai. Tai paaiškina jų paklausos reikšmingą augimą XX amžiuje, 

kai interjero dekoravimo tendencija buvo „bling-bling“ (prabanga ir prašmatnumas).           

Lakinius dažus naudodavo nuo grindų dažymo iki lubų, interjero detalėms. Aukštos kvalifikacijos  

meistrai su šiais dažais sukurdavo tobulus interjerus, kurie prilygsta meno kūriniams. Tuo metu 

buvo kalbama apie „veidrodžio“ efektą, kuris pasireiškia labai lygia ir labai blizgančia lakinių dažų 

savybe, kurios dėka buvo galima pamatyti  savo atspindį. Šia technika sukurti namų interjerai 

asocijuojasi su  šeimininkų sėkme ir turtu. 

Vėliau mada keitėsi ir interjeruose buvo pradėti naudoti  aksominių ir matinių blizgumo lygių 

dažai. Techniniu požiūriu labai sunku pasiekti tokį dažymo rezultatą, kuris būtų ir estetiškas, ir 

matinis: kuo stipresnis matiškumas, tuo klampesni dažai ir tuo labiau dažytojo gestai įrankiais 

palieka reljefą. Nepaisant to, mūsų lakinių dažų gamybos technologijos leidžia gaminti naujus, 

itin kokybiškus, matinius ir aksominius lakinius dažus tinkamus sienoms ir stalių gaminiams. 

Tollens buvo  pirmasis  dažų gamintojas, importavęs japonišką laką ir reklamavęs jį Prancūzijos 

rinkoje. Rotoll asortimentas buvo seniausias iš Tollens lakų, tikras žvaigždinis tirpiklinis 

produktas. Vėliau  buvo pagaminti lakiniai dažai ORIZON, pirmieji lakiniai dažai vandens 

pagrindu. 



 

KUO SKIRIASI DAŽAI IR 

LAKINIAI DAŽAI? 

Tarp dažų ir lakinių dažų yra du 

pagrindiniai skirtumai, visų pirma, 

estetika: lakiniai dažai yra daug 

tvirtesni už dažus, taip pat lygesni 

ir be reljefo (be “apelsino žievelės” 

efekto). 

Įprasti dažai dažniausiai ant dažomo paviršiaus 

palieka ,,apelsino žievės” efektą, kuris atsiranda 

nuo volelio tekstūros. Toks efektas visiškai 

normalus, nes medžiagos masė didesnė ir tirštesnė. Be to, kuriant  reljefą naudojami dažymo 

voleliai ir teptukai. Lakiniai dažai yra  sandariausias ir glotniausias produktas, kurį galima rasti 

rinkoje. Su šiais dažais galima pasiekti ypač tobulą dažymo rezultatą, tačiau reikalauja 

kruopštaus dažomų paviršių paruošimo (šlifavimo, gruntavimo ir kt.). 

Antras didelis skirtumas yra atsparumas: lakiniai dažai, net ir matiniai, 

yra plaunami, skirtingai nei įprasti matiniai dažai, kurių plėvelė yra 

trapesnė, todėl eksploatuojant įprastus matinius dažus reikia imtis 

atsargumo priemonių. 

Be to, jie yra tvirti ir turi daug dervų, tai reiškia, kad yra daug atsparesni smūgiams, trinčiai. 

Idealiai tinka grindjuostėms, durims, spintoms, komodoms ir kitiems dažnai pažeidžiamiems 

paviršiams. Jie skirti ilgalaikei apsaugai, daug ilgesnei nei kai kurių kitų dažų. 

KODĖL VERTA RINKTIS LAKINIUS DAŽUS? 

Lakiniai dažai yra būtini daugeliui paviršių. Šie gaminiai suteikia 

elegantiškesnę ir prašmatnesnę išvaizdą nei standartiniai mums įprasti 

dažai. Jie yra puikus kompromisas ieškant matinių dažų, atsparių laiko 

poveikiui ir plovimui. Papildomai, kaip “vyšnaitė ant torto” mūsų naujieji 

lakiniai dažai ORIZON suteikia šiam estetiniam tobulumui papildomą 

funkciją:  jie šalina teršalus patalpose. Sulaiko ir sunaikina patalpų 

teršalus, tokius kaip formaldehidas, heksaldehidas, acetaldehidas. 

 



 

KĄ REIKĖTU ATSIMINTI APIE LAKINIUS DAŽUS? 

• Paskirtis: sienoms, luboms, kolonoms, stalių gaminiams (durims, langams, 

grindjuostėms, spintoms, komodams ir kt.). 

• Kokiose patalpose: Tai interjero dažai svetainėms, miegamiesiems, vaikų kambariams, 

koridoriams, virtuvėms, vonios kambariams ir kitoms intensyvaus eismo zonoms. 

• Koks galima blizgumų pasirinkimas: MATINIAI ir AKSOMINIAI (tai žemesnis 

blizgumo laipsnis nei pusiau matiniai. Tarpinis blizgumo lygis tarp pusiau matinių ir 

matinių. Panašus į šilką). 

• Svarbios charakteristikos: ORIZON – teršalus patalpose šalinantys lakiniai dažai. 
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