
 1 

 

 
 

• Žemo kvapo, greitai džiūsta (3 minutės prie kambario temperatūros); 
• Puikus rezultatas ant naujos ir padengtos medienos; 
• 1 sluoksnis – sekantys sluoksniai padidins spalvos gylį ir blizgesį; 
• Puikūs baldams, durims, grindims, stalių gaminiams ir dailylentėms; 
• Denkite audiniu, teptuku arba kempine. Įrankius plaukite mineraliniu spiritu; 
• Išeiga apie 8-10 kv.m (dengiant teptuku, audinio skiaute). 	

 
PARUOŠIMAS 

Medinį pagrindą nušlifuokite etapais, pradedant nuo vidutinio grūdėtumo švitrinio popieriaus (120) iki 
vidutinio/smulkaus (180–220). Jei įmanoma, visada šlifuokite medienos rašto kryptimi. Prieš dengiant vašku 
„Fiddes Supreme Liming Wax“ kruoščiai pašalinkite dėmes ir klijų likučius. Pašalinkite visus šlifavimo dulkių 
pėdsakus ir išbandykite pasirinktą „Fiddes Supreme Liming Wax“ atspalvį ant panašaus pagrindo.  
 
Paimkite švarų vielinį šepetį ir braukite išilgai medienos faktūros, kad atvertumėte poras ir pabrėžtumėte 
raštą. 
 
           NAUDOJIMAS 
Gausiai užtepkite nepūkuotu medvilniniu audiniu arba 0000 metalo vilna, sukamaisiais judesiais gerai 
įtrindami į poras. Kai paviršius bus visiškai padengtas, švelniai patrinkite, kad kalkinis vaškas liktų atvirose 
porose. Palikite maždaug 5–10 minučių ir švelniu medvilniniu skudurėliu nupoliruokite medienos rašto 
kryptimi. Kad dar labiau padidintumėte blizgesį ir apsaugą, užbaigimui naudokite vienu sluoksniu skaidrų 
„Supreme Wax Polish“ vašką. 

 
                                                        

 
 

     
„SUPREME LIMING WAX“ 

BALTAS KREIDINIS VAŠKAS 
 
  

 
 
Greitai džiūstantis, žemo kvapo medienos vaškas "Fiddes Supreme 
Liming Wax“  sukurtas siekiant suteikti baltą atspalvį beicuotai, dažytai 
arba naujai medienai. Vaškas sukuria tradicinę „kalkinę“ balintos 
medienos apdailą, paprastai siejamą su senoviniais ąžuolo baldais. 
Fiddes kalkių vaškas idealiai tinka naudoti ant medienos, pavyzdžiui, 
ąžuolo arba tų rūšių medienos, kurios paprastai pasižymi išskirtiniu 
giluminiu raštu. Taip pas jis yra naudojamas sendinimo efektams ir baltai 
patinai sukurti ant dažytų baldų, paveikslų rėmų ir kitų paviršių. 
Užteptas vaškas „Fiddes Liming Wax“ užpildo atviras medienos poras, 
suteikdamas kontrastingą baltą atspalvį ir paryškindamas viso paviršiaus 
plotą, būdingą tradicinei „kalkintai“ medienos apdailai. 
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