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PATARIMAI KAIP...

Kruopščiai įrengta terasa yra puiki kiekvieno namo vizitinė kortelė.
Deja, oro sąlygų veikiamas paviršius reikalauja nuolatinio dėmesio
ir priežiūros. Viskas prasideda nuo gero projekto – po terasa turi
būti palikta pakankamai vietos orui cirkuliuoti. Patikrinkite, ar
medinės lentos sausos.
Anksčiau neapdorotas terasų lentas ir laikančiąsias konstrukcijas
reikia pirmiausia įmirkyti bespalviu įmirkomuoju gruntu Pinotex Base
[1] arba Pinotex Wood Primer [2]. Ypač kruopščiai, iki įsotinimo,
įmirkykite medienos skersinio pjūvio vietas. Naudojant giliai
įmirkytą medieną, įmirkyti reikia tik skersinio pjūvio vietas.

TERASOS VALYMAS
Prieš atnaujindami alyvuotą terasą, pirmiausia ją švariai
nuplaukite. Stipriai užterštą paviršių plaukite tinkamu plovikliu.

Įsisėnėjusiai užterštą, stipriai susidėvėjusį ir nešvarų medinį
paviršių pirmiausia reikia nuvalyti gaminiu Pinotex Terrace & Wood
Cleaner [3]. Valikliu padenkite paviršių teptuku ar sodo purkštuvu,
iš karto apdorodami po kelis kv. metrus. Leiskite priemonei veikti
apie dešimt minučių, paskui nušveiskite paviršių kaproniniu šepečiu
išilgai medienos plaušų ir perplaukite dideliu kiekiu vandens.
Valant paviršių slėginiu plautuvu, yra pavojus, kad dalis teršalų iš
naujo įsigers į paviršių.

ALYVAVIMAS
Prieš pradėdami alyvuoti patikrinkite, ar mediena sausa. Terasą
alyvuokite gaminiu Pinotex Solar Terrace & Wood Oil [4] arba Pinotex
Terrace & Wood Oil [5]. Alyvą tepkite ant paviršiaus teptuku išilgai
medienos plaušų vienu ar keliais sluoksniais, kol mediena bus
įsotinta. Dirbti bus lengviau naudojant šepetį su teleskopiniu kotu
arba specialią alyvavimo šluotą. Alyvuokite terasos lentas vieną po
kitos ir nepamirškite skersinio pjūvio vietų. Stenkitės pilnai
įsotinti medieną pakankamu alyvos sluoksnių skaičiumi. Kad
neatsirastų dėmių, į medieną neįsigėrusią alyvą maždaug po 15–20
minučių nuvalykite medvilnine šluoste. Panaudotas alyvuotas šluostes
surinkite ir sudėkite į kibirą su vandeniu, kad jos savaime
neužsidegtų.

Paviršių alyvuokite sausu, apsiniaukusiu oru, esant

+16–22 °C temperatūrai. Nepatartina alyvuoti paviršiaus, jei ant jo
krenta tiesioginiai saulės spinduliai, taip pat vėjuotu oru. Venkite
alyvuoti paviršių, jei po alyvavimo artimiausias 4–6 valandas gali
būti kritulių arba iškristi rasa.

PROFILAKTINIO ALYVAVIMO POREIKIS

Mediena tampa hidrofobiška ir yra apsaugota tik tada, kai ji yra
visiškai įsotinta alyva. Kiek paviršius įsotintas, galima patikrinti
užlašinus ant jo šiek tiek vandens. Apvalūs vandens lašeliai yra
ženklas, kad mediena gerai įsotinta alyva. Tačiau jei vanduo geriasi
į medieną ir plačiai pasklinda, medieną reikia alyvuoti papildomai.
Jei terasa bus prižiūrima per retai, mediena praras savo žvilgesį,
atsiras atspalvio skirtumų, pradės rastis pelėsių ir dumblių.
Geriausia paviršių alyvuoti reguliariai, tuomet terasa nuolat
spindės.

