
Koksnes aizsardzības ābece: ārējā apdare

Šī pamācība palīdzēs atrast atbilstošu koka apšuvuma, žoga, terases, nojumes 
un dārza mēbeļu koksnes aizsardzību

KOKSNES APSTRĀDE PADOMI, KĀ..

Vai iegādājāties jaunas dārza mēbeles? Vai terase reiz izskatījās 
daudz labāk? Vai mājas ārējā apdare izskatās nolietojusies? Mūsu 
vienkāršā koksnes aizsardzības pamācība ļaus saglabāt koksni, kas 
izmantota mājas būvē un ap to.

Koka apšuvuma aizsardzība

Biežāk sastopamās problēmas:

Pūšana un trūdēšana
Traipi no stiprinājumiem
Nevienmērīga novecošanās
Krāsas lobīšanās

Risinājums:



Pirmā koksnes aizsardzības pasākumu darbība ir tīrīšana un esošo 
kārtu noņemšana ar mazgāšanas līdzekli koka virsmām Pinotex 
Terrace & Wood Cleaner [1], pēc tam seko arī koksnes slīpēšana, 
ja tā ir sliktā stāvoklī.
Nākošais solis - koksnes aizsarglīdzekļa uzklāsāna, lai 
nepieļautu turpmāku bojājumu rašanos.
Lai noslēptu stiprinājumu vietas un nevienmērīgas novecošanās 
rezultātu, ar otu vai pulverizatoru varat uzklāt skaistas, košas 
krāsas kārtu. Pamēģiniet krāsot pa koksnes šķiedru un iegūsiet 
apdari, kas izcels koksnes dabisko skaistumu!

Žogu un nojumju koksnes aizsardzība

Biežāk sastopamās problēmas:

Organismu vairošanās
Apdares izbalēšana
Laika apstākļu ietekme

Mūsu risinājums:

Veidojot žoga un nojumes koksnes aizsardzības plānu, jāparedz, 
ka lielākā daļa žogu, kā arī nojumes ir izgatavotas no rupji 
apzāģētiem dēļiem, kas ļoti labi uzsūc mitrumu. Noskrāpējiet 
redzamos sēnīšu izaugumus, pievēršot īpašu uzmanību salaidumu 
vietām zem šķērssijām un stabiem, jo pelējums un sēnes īpaši 
savairojas vietās, kur ir vismazāk saules gaismas.
Izmantojiet augstspiediena ūdens mazgāšanas ierīci, lai atdalītu 
atlikušo pelējumu vai netīrumus.
Uzgaidiet, līdz koksne nožūst, un pēc tam bagātīgi pārklājiet to 
ar koksnes aizsarglīdzekli, lai tas iespiežas koksnes raupjajās 
šķiedrās.

Koka terases aizsardzība

Biežāk sastopamās problēmas:

Savairojušies organismi (piemēram, pelējums, aļģes, sēnes u.c.)
Piekaltuši netīrumi un taukvielas
Slidenas virsmas

Mūsu risinājums
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Pirmā darbība seguma koksnes aizsardzībā ir koksnes mazgāšanas 
līdzekļa lietošana Pinotex Terrace & Wood Cleaner [1], lai 
likvidētu visas uzaugušās sēnītes un tamlīdzīgus bojājumus. 
Sekojiet uz līdzekļa iepakojuma norādītām instrukcijām tā 
pareizai izmantošanai.
Izmantojiet stiprāku ūdens strūklu, lai notīrītu vairāk 
piekaltušās daļiņas. Iespējams, ka tās būs papildus jāapstrādā 
arī ar tīrīšanas līdzekli.
Kad segums tīrs, uzgaidiet, lai tas nožūst, un pēc tam uzklājiet 
divas koksnes aizsarglīdzekļa kārtas, piemēram, Pinotex Solar 
Terrace & Wood Oil [2].

Dārza mēbeļu aizsardzība

Biežāk sastopamās problēmas:

Pārtikas un dzērienu traipi
Savairojušies organismi (piemēram, pelējums, aļģes, sēnes u.c.)
Izbalēšana

Mūsu risinājums:

Dārza koka mēbeļu aizsardzības plānā jāņem vērā dažādie ēdienu 
un dzērienu atstātie traipi. Izmantojot skrāpi vai suku ar 
cietiem sariem un dārza mēbeļu tīrīšanas līdzekli Pinotex 
Terrace & Wood Cleaner [1], notīriet netīrumus un pelējumu, 
sēnītes utt., tad apstrādājiet koksni ar grunti, piemēram, 
Pinotex Base [3]. Mēbelēm, kas iepriekš krāsotas vai lakotas, 
jānoņem viss pārklājums līdz kailai koksnei.
Ar otu vienmērīgi pa koksnes šķiedrai uzklājiet uz dārza mēbelēm 
Pinotex Solar Terrace & Wood Oil [2], kas padarīs ne tikai 
koksnes krāsu izteiksmīgāku, bet arī nodrošinās ilgstošu 
aizsardzību pret ūdens un laika apstākļu ietekmi.
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