Puidu kaitsemise ABC: välistingimustes
kasutatav puit
Välistingimustes kasutatava puidu kaitsmine

KUIDAS TEHA

Siin on juhend, mis aitab teil puidust välisvoodri, tara, laudise,
kuuride ja aiamööbli
kaitsmiseks leida õige puidukaitsevahendi.
Kas teil on uus aiamööbel? Laudis, mis vajaks värskendamist? Väsinud
ilmega puitvooder? Meie lihtsa juhendi järgi saate kaitsta
välistingimustes kasutatavaid puitdetaile ning säilitada puidu
kvaliteeti.

Puitvoodri kaitsmine
Levinud probleemid
Mädanemine ja kõdunemine

Määrdunud kinnituskohad
Ebaühtlane kulumine
Maha kooruv värv
Oluline nõuanne. Üks oluline ülesanne puidu kaitsmisel on
kontrollida võimalikke märke puukoide olemasolust. Kui leiate, et
puit on kahjustatud, peaksite enne ilmastikukindlust suurendavate
kaitsevahendite pealekandmist tegema puukoitõrje.
Lahendus
Puidu kaitsmise esimene etapp on olemasoleva katte puhastamine
ja eemaldamine puidupuhastusvahendi abil. Kui puit on kehvas
seisukorras, tuleks seda lihvida ja tulevaste kahjustuste
vältimiseks kanda peale puidukaitsevahend.
Kinnituskohtadel olevate plekkide ja ebaühtlase kulumise
peitmiseks kandke pintsli või pihusti abil puidule mõni kaunis
värv. Proovige ka aaderdusefekti, mis loob puidu loomulikku ilu
esile tõstva viimistluse.

Puittarade ja -kuuride kaitsmine
Levinud probleemid
Biokahjustused
Tuhmunud pind
Ilmastikuoludest räsitud
Meie lahendus
Puidust tarade ja kuuride kaitsmisel tuleks arvesse võtta, et
enamasti kasutatakse neis karedat saetud puitu, mis on väga
imav. Pihustage biokahjustatud kohtadesse hallitusvastast
vahendit ja jätke see pakendil soovitatud ajaks mõjuma. Hõõruge
kahjustused maha ja pöörake erilist tähelepanu põiktalade ja
postide all olevatele nurkadele, kuna hallitus ja seened levivad
rohkem seal, kus on vähe päikesevalgust.
Kasutage järelejäänud hallituse või mustuse eemaldamiseks
kõrgsurvepesurit.
Oodake, kuni puit on kuivanud, ja siis kandke peale rohkesti

peitsi, et see tungiks läbi puidu kareda süü.

Puitlaudise kaitsmine
Levinud probleemid
Biokahjustused (nt hallitus, vetikad, seened jne)
Kangekaelne mustus ja rasv
Libedad pinnad
Meie lahendus
Esimene etapp puitlaudise kaitsmisel on kanda peale
puhastusvahend Sadolin Bio Cleaner [1], mis eemaldab kõik
biokahjustuste jäljed. Kui puhastusvahend on ühtlaselt puidule
pihustatud, laske sel pakendil esitatud aja jooksul mõjuda ning
loputage maha.
Eemaldage kangekaelsed jäägid kõrgsurvepesuriga. Vajaduse korral
kasutage ka puhastusvahendit Pinotex Terrace & Wood Cleaner [2]
Laske laudisel kuivada ja seejärel töödelge meelepärase
puidukaitsevahendi või õliga. Meie tootevalik [3]

Puidust aiamööbli kaitsmine
Levinud probleemid
Toidu- ja joogiplekid
Biokahjustused (nt hallitus, vetikad, seened jne)
Värvide tuhmumine
Meie lahendus
Puidust aiamööbli kaitsmisel tuleks arvesse võtta võimalikke
toidu- ja joogiplekke. Eemaldage kaabitsa või tugeva harja ja
aiamööbli puhastusvahendi Pinotex Terrace & Wood Cleaner [2]
abil kogu mustus ja biokahjustused ning seejärel töödelge pinda
puidukaitsevahendiga, et takistada edasist mädanemist ja
kõdunemist. Kui mööbel on kaetud peitsi, värvi või lakiga,
tuleks need täielikult eemaldada.
Kasutage harja ja kandke aiamööbli peits ühtlaselt mööda puusüüd
peale. See annab rikkaliku värvi ning pakub pikaajalise

niiskuskaitse, mis hoiab puitu ilmastikuolude eest.
Oluline nõuanne. Kasutage püsivaks hoolduseks ja puidu kaitsmiseks
õrnatoimelist aiamööbli puhastusvahendit (näiteks suvehooaja alguses
või lõpus), et mööbel säilitaks oma parima väljanägemise.

