Puidu peitsimine ja loomuliku ilu kaitsmine
Puidu peitsimine

PUIDU TÖÖTLEMINE

Kas paigaldate puitvoodrit või laudist? Siin on lihtne juhend,
kuidas peitsida maja
välispinnal kasutatavat puitu.
Kui hooldate hästi oma maja välisseina ja aeda, annate oma kodule
lisaväärtust ja võite saada õues rohkem kasutatavat ruumi. Kui
arvate, et terrassi laudis on veidi väsinud ilmega, kuid sobib
endiselt hästi grillipidude jaoks, kui rannasuvila voodrilauad
vajavad uuendamist või arvate hoopis, et metsamajake peaks paremini
oma ümbrusse sobituma, võiksite uurida meie näpunäiteid puidu
peitsimise kohta.

Peitsitud puitvooder
Puitvoodri kasutamine muutub järjest populaarsemaks, kuna see on

kena välimusega ja hea kvaliteediga. Vooderdamine on hea võimalus
kasutada hoone välisfassaadil erinevaid pindu ja tekstuure, ükskõik
kas elate kesklinnakorteris või linnaäärses eramus.
Peamised vooderdises kasutatavad puiduliigid on punane seeder,
Euroopa tamm, kastan, Euroopa ja Siberi lehis ning harilik
ebatsuuga. Need kõik on selleks valitud suure vastupidavuse tõttu.
Ent töötlemata võivad need umbes viie aastaga muutuda halliks ja
hakata mädanema.
Rikkalike värvide säilitamiseks vajavad nad kaitset. Seetõttu kandke
hoolt oma voodrilaudade eest, järgides paari järgmist juhist, ning
peitsige need loomulikku tooni peitsiga.
Oluline näpunäide. Erineva üldilme saamiseks saab voodrilaudu
paigaldada eri viisidel. Levinud paigaldusviisid on kiiljas
ülekattelaudis, sulundlaudis, punnlaudis ja sindellaudis. Olenemata
meetodist on puidu peitsimisel oluline puusüü täielikult immutada.

Peitsitud puitvooder
Laudistes kasutatavad puiduliigid on tavaliselt okaspuudest seeder,
nulg, mänd ja kuusk ning lehtpuudest tamm ja tiikpuu. Olenemata
tüübist on oluline peitsida puitu nii, et see säilitaks puidu
loomulikud värvid. Stiilsed laudistega ruumid sobivad suurepäraselt
suviseks meelelahutuseks, kuid kui laudise eest hoolt ei kanta, võib
see muutuda nõrgaks ja libedaks. Kui järgite neid lihtsaid juhiseid,
tagate oma laudise ohutuse ja ilu.

Kaks lihtsat sammu puidu peitsimiseks
Puhastamine, pinnaviimistluskihi eemaldamine ja säilitamine
Eelmine puidupeits tuleks sobiva puhastusvahendiga [LINK] ära
puhastada ja maha koorida. Töötlemata või katmata puitu tuleb
välistingimuste jaoks mõeldud puidukaitsevahendiga [LINK] eelnevalt
töödelda, et tagada selle ilmastikukindlus.
Kaitsmine, ilmestamine ja viimistlemine
Puidu kaitsmiseks ja moodsa ilme loomiseks kandke puidule pihusti
[LINK] abil kaks või kolm kihti peitsi. Hea peits [LINK] annab
rikkaliku värvi, sisaldab libisemisvastast tehnoloogiat ning pakub

pikaajalist kaitset ilmastikumõjude vastu.
Oluline näpunäide. Kui soovite lisada puidule veidi värvi, saate
valida toonitud puidupeitsi [LINK]. Kui lisate aeda mõned majaga
sarnases toonis detailid, viib see vaataja pilgu majast kaugemale
ning lisab kodule pikkust ja sügavust.

