
Terases eļļošana

KOKSNES APSTRĀDE PADOMI, KĀ..

Rūpīgi un akurāti apstrādāta terase ir lieliska vizītkarte jebkurai 
mājai. Tomēr virsmai, kas ir pakļauta laika apstākļu ietekmei, ir 
vajadzīga pastāvīga uzmanība un rūpes. Viss sākas ar pareizu 
plānošanu, jo zem terases jābūt pietiekami lielai telpai vēdināšanas 
nodrošināšanai. Lietojot rievotos terases dēļus, ieteicams tos 
uzstādīt ar rievoto pusi apakšā, bet gludo pusi – augšā. Neievērojot 
šo noteikumu, dēļa rievās uzkrāsies smiltis un netīrumi, kas rada 
labvēlīgu augsni ūdensaugu un pelējuma izplatībai. Tāpat ir 
jāpārliecinās, ka lietojamie zāģmateriāli ir pietiekami sausi.

Iepriekš neapstrādāti terases dēļi un nesošās konstrukcijas vispirms 
jāpiesūcina ar bezkrāsaino piesūcināšanas gruntēšanas līdzekli 
“Pinotex Base” [1]vai “Pinotex Wood Primer” [2]. Īpaši rūpīgi līdz 
piesātinājumam jāpiesūcina dēļu šķērsgriezuma virsmas. Izmantojot 
kokmateriālus, kam iepriekš ir veikta dziļas piesūcināšanas 
apstrāde, jāpiesūcina tikai zāģēto dēļu šķērsgriezuma virsmas.
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Terases mazgāšana

Pirms tiek veikta iepriekš eļļotas terases atsvaidzināšana, tā 
rūpīgi jānomazgā. Stipri piesārņotas virsmas mazgāšanai lietojams 
piemērots tīrīšanas līdzeklis. Sūnu, ūdensaugu un citu organisko 
vielu noņemšanai ir piemērots produkts, piemēram, “Sadolin Bio-
Cleaner” [3]. Koka virsma, kas ar laiku kļuvusi plankumaina, stipri 
nolietota un netīra, jāattīra ar produktu “Pinotex Terrace & Wood 
Cleaner” [4]. Tīrīšanas līdzeklis jāuzklāj uz virsmas ar otu vai 
dārza smidzinātāju, vienlaicīgi apstrādājot līdz divus kvadrātmetrus 
lielu laukumu. Jāļauj līdzeklim iedarboties desmit minūtes, pēc tam 
virsma jāapstrādā ar kaprona suku, virzoties koksnes tekstūras 
garenvirzienā, un jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu. Lietojot 
augstspiediena mazgāšanu, rodas bīstamība, ka daļa netīrumu atkal 
var tikt iesista koksnē.

Eļļošana

Pirms eļļošanas jāpārliecinās, ka koksne ir pietiekami sausa. 
Terases eļļošanai lietojams produkts “Pinotex Solar Terrace & Wood 
Oil” [5]un “Pinotex Terrace & Wood Oil” [6]. Uz virsmas šķiedru 
virzienā ar otu jāuzklāj viena vai vairākas kārtas eļļas, līdz 
koksne ir piesātināta. Darba procesu var atvieglot ota, kas ir 
nostiprināta pie teleskopiska kāta, vai īpaši eļļošanai paredzēta 
slota. Eļļa jāklāj uz viena terases dēļa pēc otra, neaizmirstot 
apstrādāt arī šķērsgriezumu galus. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas 
virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Koksnē neiesūkusies eļļa 
jānoņem ar kokvilnas drānu aptuveni 15–20 minūtes pēc uzklāšanas. 
Tas palīdzēs novērst plankumu veidošanos uz terases virsmas. 
Lietotās eļļainās drānas jāsavāc un jāievieto spainī ar ūdeni, lai 
novērstu pašuzliesmošanu. Terases eļļošanai vajadzētu izvēlēties 
sausu, mākoņainu laiku, ieteicamā gaisa temperatūra ir +16 ...+22 
°C. Jāizvairās strādāt tiešos saules staros vai vējainā laikā, kā 
arī tad, ja nākamās 4–6 stundas pēc eļļošanas ir gaidāmi nokrišņi 
vai rasa.

Profilaktiskas eļļošanas nepieciešamība

Koksne iegūs ūdeni atgrūdošas īpašības un būs droši aizsargāta 
gadījumā, ja būs pilnībā piesātināta ar eļļu. Piesātinājuma pakāpi 
var pārbaudīt, uzpilinot uz terases nedaudz ūdens. Ja uz virsmas 
veidojas apaļi ūdens pilieni, tas liecina, ka koksne ir pilnībā 
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piesātināta ar eļļu. Savukārt tad, ja ūdens saslapina koksni un 
izplūst, tad koka terasei ir nepieciešama papildu piesūcināšana. Ja 
terases kopšanu veiksiet pārāk reti, koksne zaudēs savu skaisto 
izskatu, sāksies toņa izmaiņas un pelējuma un ūdensaugu izplatīšanās 
uz virsmas. Daudz vieglāk ir veikt profilaktisko eļļošanu, nekā 
vēlāk atjaunot skaistu izskatu terasei, kas ilgstoši ir bijusi 
atstāta novārtā.


