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Prelaq "ilgas gyvenimas" 

Pagal nustatytus reikalavimus plokštinis stogas gali tarnauti 30 - 40 metų ir daugiau. 

Dar iki šiol yra išlikęs 1832 m. dengtas plokštinis stogas, kuris reguliarios kontrolės ir 

priežiūros dėka vis dar geras. Paviršiaus sluoksnis skiriamas pagal du tarnavimo 

trukmės matus: estetinį ir techninį. Estetinė tarnavimo trukmė yra ta laiko trukmė, kol 

dažų sluoksnis tiek pasikeičia, kad išvaizda nebeatitinka reikalavimų. Koks turi būti 

dažų sluoksnio pasikeitimas, nusprendžia vertintojas ir tas, kuriam priklauso pastatas. 

Tačiau daugeliu atvejų estetinė tarnavimo trukmė yra iki to laikotarpio, kol dažai 

pradeda blukti. 

Techninė tarnavimo trukmė yra tas laikotarpis, iki kol lakštas nebeapsaugo pastato 

konstrukcijų nuo drėgmės izoliavimo. Tarnavimo laikotarpis varijuoja priklausomai, 

koks lakšto padengimas, dengiamojo metalo tipas ir plotis ir, svarbiausia, kokioje 

aplinkoje lakštas naudojamas. Dažų pasirinkimas veikia estetinę tarnavimo trukmę. 

Šviesūs ir tamsūs atspalviai turi skirtingas savybes. Pasirinkus Prelaq išbandytas 

standartines spalvas, užtikrinama, kad dažai atitiks visus keliamus reikalavimus. 

Tarnavimo laikotarpis priklauso nuo to, kam lakštas naudojamas: sienoms ar stogui, 

stogo nuolydžiui ir t.t. Taip pat priklauso ir nuo to, ar yra žemyne, ar arčiau jūros. Be 

to, labai svarbu atsižvelgti į tai, kokie yra artimiausi fabrikai, greitkeliai, ar kūrenama 

naftos produktais - kai vertinamas dažų tarnavimo laikotarpis. Normaliomis sąlygomis 

tarnavimo trukmę galima skaičiuoti mažiausiai 10 metų. Tai būtų Prelaq P200,  Prelaq 

Poliester. Taip pat  15 metų Prelaq Nova  ir  Prelaq PVF2. Būtina paminėti, kad 

reguliari priežiūra prailgina tarnavimo laikotarpį. Didžiausią riziką kelia įbrėžimų 

žymės, paliekamos po statybos darbų, ypač ant stogo. Dėl tokių pažeidimų korozija 

gali prasidėti per 10 - 15 metų Prelaq PVF2 ir Prelaq Poliester. Atitinkamai Prelaq 

P200  per 5 - 10 metų. Jei pažeidimus pašalinsime nedelsiant, tai žymiai sulėtinsime 

korozijos procesą. Prelaq PVF2 ir Prelaq Poliester turi 27µm dažų sluoksnį ir yra 

žymiai jautresni įbrėžimams bei korozijai nei lakštas, padengtas 50µm dažų sluoksniu. 

Tai ypač pastebima pajūryje ir kitomis panašiomis sąlygomis. 
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Spalvos ir blizgesys 

Spalvų, blizgesio, dažų pasirinkimas turi didžiausią reikšmę pastato išvaizdai. 

Nudažymas ne tik apsaugo namą, bet ir tinkamai įkomponuoja jį į aplinką. Siūlome 

kelis paprastus patarimus, palengvinančius pasirinkimo procesą: 

• Geriau rinktis blyškesnes spalvas nei labai ryškias; 

• Naudoti tik keletą spalvų, o ne daug; 

• Galvoti apie aplinką ir bendrą vaizdą; 

• Pasinaudoti specialistų patarimais. 

Mūsų pavyzdinės spalvų kortelės parodo, iš kokių spalvų galima rinktis. Pirmiausia 

rekomenduojame standartines spalvas. Atspalvių nukrypimai yra labai nežymūs. Jie 

matuojami Cielab - vienodumo matu, kuris normaliomis sąlygomis yra aukščiausiai 

leidžiamas nukrypimas.  

Keletas pagrindinių reikalavimų, keliamų Prelaq, kaip statybinei medžiagai: 

Kai medžiaga jau montuojama, pagrindinis reikalavimas, kad nebūtų žymiai keičiama 

spalva ir blizgesys. Jei tokie pakeitimai neišvengiami, tegu jie vienodai pasiskirsto po 

visą plotą. 

 Karpant lakštas nekoroduoja, nes pasyvacinis metalo sluoksnis iš cinko ir alucinko 

katodiniu būdu yra  efektyvus ilgą laikotarpį, apsaugo apačioje esantį plieno sluoksnį. 

Ant lakšto paviršiaus neturi būti purvo. 

Dažytas lakštas turi atitikti priešgaisrinius reikalavimus. Žemiau pateikta lentelė rodo 

Prelaq paviršiaus sluoksnių klasifikaciją. 

Apdirbant ir montuojant geriau būtų, jeigu su lakštu būtų dirbama rankiniu būdu. 

Stogo danga turi būti atspari mechaninei įtakai statybos bei priežiūros metu. Lakštas, 

kuriuo numatyta dengti stogą, privalo būti neslidus, kad būtų galima išvengti traumų. 

Žemiau pateiktoje lentelėje taip pat parodyta, kokie dažai pripažinti Boverket stogo 

dangai. 
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Taip pat yra specialūs reikalavimai lakštui, kuris naudojamas tuose veiklos srityse, kur 

gaminami maisto produktai. Labai svarbu, kad dažai neišskirtų jokių nuodingų 

medžiagų. Vadinamoji " Food Safe - saugūs maisto produktai " danga atitinka šiuos 

reikalavimus. Prelaq padengimai-visada yra dažų tipų, metalo sluoksnio ir kokybės 

kombinacija. Tai leidžia išsirinkti geriausią sluoksnį ir dažų tipą konkrečiai situacijai. 

Žemiau pateiktoje lentelėje yra lyginama keletas svarbių dažų savybių. 
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*Grubus paviršius vengiant slydimo 
**Pagal 3 lentelę plieno medžiagos PLX kombinacija 
*** Žr. 2 ir 3 lenteles****Laminavimo medžiaga, naudojama tik Prelaq Poliester 
*****Prelaq P100, Prelaq P175 ir Prelaq P200 dažų atsparumas priklausomai nuo 
spalvos. Šviesios spalvos yra atsparesnės nei tamsios. 
******Žr. 4 lentelę. 

 

 

 


