
Skirtingų medienos gaminių apsauga

Pagrindiniai dalykai, kuriuos reikėtų žinoti prieš pradedant apsaugoti 
medienos gaminius

MEDIENOS APSAUGA PATARIMAI KAIP...

Įsigijote naujus sodo baldus? Susidėvėjo terasa? Reikia atnaujinti 
dailylentes?
Paprasti mūsų medienos apsaugos lauke patarimai padės išsaugoti ant 
namo ir
šalia jo esančią medieną metų metus.

Dailylen?i? medienos apsauga

Dažniausios problemos

Puvimas ir irimas

Tvirtinimo detali? d?m?s

Nevienodas sen?jimas



Besilupantys dažai

Svarbiausi patarimai:

? j?s? medienos apsaugos plan? tur?t? b?ti ?trauktas patikrinimas, ar n?ra medgrauži?. 
Jei aptiksite pažeidim?, prieš dengdami medien? nuo oro s?lyg? apsaugan?ia danga, 
apdorokite j? priemon?mis nuo medgrauži?.

Sekantis žingsnis, norint apsaugoti medien? – medienos valikliu Pinotex Terrace & 
Wood Cleaner [1] nuvalyti pavirši?. Tada, jei mediena yra prastos b?kl?s, j? reikia 
nušveisti švitriniu popieriumi ir padengti apsaugine medienos priemone, kad b?t? 
apsaugota nuo pažeidim? ateityje.

Nor?dami pasl?pti d?l tvirtinimo element? ir nevienodo sen?jimo atsiradusias d?mes, 
teptuku arba purkštuku padenkite medien? apsaugos priemon?mis su spalva. Jei 
atsižvelgsite ? medienos plauš?, galutinis rezultatas pabr?š nat?ral? medienos grož?.

Tvorų ir stoginių medienos apsauga

Dažniausios problemos

Gyvi organizmai

Nublukusi apdaila

Oro s?lyg? poveikis

Mūsų siūlomas sprendimas

Svarstant apie tvor? ir stogini? medienos apsaug?, reikia atsižvelgti ? tai, kad dauguma 
j? yra pagamintos iš grubios, pjautos medienos, kuri itin gerai sugeria medžiagas. Tad 
prieš ?sigyjant, paskai?iuokite reikiam? medienos apsaugos priemon?s kiek?.

Nugrandykite matomus pel?sius ir grybelius, ypatingai atkreipdami d?mes? ? kampus po 
skersiniais ir atramomis, nes pel?siai ir grybeliai tankiau auga ten, kur patenka mažai 
šviesos. 

Pašalinkite pel?si? arba purvo liku?ius naudodami aukšto sl?gio vandens srov?.
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Palaukite, kol mediena išdžius, tada gausiai padenkite j? giliai ?sigerian?iais 

apsauginiais medienos gruntais Pinotex Base [2] arba Pinotex Wood Primer
[3], kad jis ?sigert? pro grubius medienos plaušus.

Kai gruntas išdžius, v?liau denkite pasirinkta medienos apsaugos priemone arba dažais 
iš m?s? si?lomo asortimento 

Terasų medienos apsauga 

Dažniausios problemos

Gyvi organizmai (pvz., pel?sis, dubliai, grybelis ir t. t.)

Sunkiai pašalinamas purvas ir riebalai

Slid?s paviršiai

Mūsų siūlomas sprendimas

Pirmas žingsnis, norint apsaugoti teras? medien?, – valikliu Pinotex Terrace & 
Wood Cleaner [1]pašalinti visus gyv? organizm? p?dsakus. Tolygiai paskirst? 
valikl? ant medienos, palaukite ant pakuot?s nurodyt? rekomenduojam? laik? ir 
nuplaukite. 

Aukšto sl?gio vandens srove pašalinkite sunkiai pašalinamus liku?ius. Juos gali reik?ti 
dar kart? nuvalyti valikliu. 

Kai terasa bus išvalyta, palikite j? išdži?ti, o tada padenkite j? pasirinkta medienos alyva 

iki ?sotinimo. J?s? terasai si?lome rinktis iš ši? medienos alyvų [4]

Lauko baldų medienos apsauga

Dažniausios problemos

Maisto ir g?rim? d?m?s

Gyvi organizmai (pvz., pel?sis, dubliai, grybelis ir t. t.)

Išblukimas 

Mūsų siūlomas sprendimas
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Renkantis lauko bald? medienos apsaug?, reikia atsižvelgti ? skirtingas maisto ir g?rim? 

d?mes. Grandikliu arba kietu šepe?iu bei lauko bald? valikliu Pinotex Terrace & 
Wood Cleaner  [1]nuvalykite nešvarumus ir gyv? organizm? p?dsakus, tada 

padenkite medien? giliai ?sigerian?iais gruntais Pinotex Base [2] arba Pinotex 
Wood Primer [3], kad apsaugotum?te j? nuo puvimo ir irimo ateityje. Baldus, kurie 
buvo beicuoti, dažyti arba lakuoti, reikia nuvalyti iki nedengtos medienos. 

Padenkite sodo baldus alyva iki ?sotinimo, tepdami išilgai medienos plaušo. Tai 
medienai suteiks sodri? spalv? ir ilgalaik? apsaug? nuo dr?gm?s bei atmosferos 

poveikio. Lauko baldams si?lome rinktis šias medienos alyvas [4].?

Svarbiausias patarimas: kad jūsų baldai atrodytų kaip nauji ilgus 
metus, rekomenduojame kasmet juos nuvalyti nuo nešvarumų ir padengti 
lauko baldų alyva.
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