ZAHRADA

renovace terasy

Vyčistění terasových prken

1
Začněte nejdříve zametením celé podlahy
a v těsné blízkosti zabraňte přímému
kontaktu okolních rostlin s popisovanými
prostředky vhodnou ochrannou fólií.
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Základní nátěr s preventivní ochranou

Přípravek k ošetření
dřeva na bázi lněného
oleje

Prostředek na ochranu jehličnatých a listnatých dřevin sloužící
jako základní nátěr s preventivní
ochranou proti dřevokazným, dřevozbavujícím houbám a plísním.
Dále zabraňuje
bobtnání a reguluje vlhkost. Slouží
jako penetrace
pro následnou povrchovou úpravu
lazurami a krycími
barvami.

2
Následně naneste rovnoměrně na celou
plochu gelový přípravek Holz-Tiefenreiniger pomocí speciálního kartáče, který je
součástí čisticí sady.

Broušení a samotný nátěr

1
Po odmytí speciálního čističe a zaschnutí
povrchu se místy vyskytlo poškození povrchu jednotlivých prken. Použijte přeložené
smirkové plátno a zabruste.

2
Jemná narušená vlákna dřeviny (ochlupacení) překartáčujte nasucho přiloženým
kartáčem odšroubovaným z násady. Jde to
velmi rychle.

Díky speciálnímu složení opatřuje
porézní dřevo hydrofobním povrchem, které zabraňuje pronikání
vody. Je to vrchní
nátěr, který se
snadno roztírá,
je velmi vydatný
a chrání dřevo
před vysycháním.
Prostředek je
vhodný zejména
pro ošetření zahradního nábytku
a dřevěných teras.

ZÁVĚR

3
Půl hodiny nechte čistič na dřevo působit,
potom celou plochu navlhčete a kartáčem,
s kterým jste již emulzi nanášeli, začněte
podélně jednotlivá prkna drhnout.

4
Na obzvlášť zašlá a špinavá prkna použijte
kartáč na drážky, který je také součástí
sady. Postupujte podélnými pohyby vždy
po jednotlivé drážce terasového prkna.

5
Při pečlivém postupu vydrhnete z jednotlivých drážek prken mnoho ulpělých a starých nečistot, které byste jiným způsobem
z podlahy nedostali.
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Proveďte základní nátěr pomocí ochranného prostředku Holzschutz-Grund. Tato vrstva plní preventivní ochranu proti dřevokazným, dřevozbarvujícím houbám a plísním.

4
Následně dřevěný povrch ošetříme dvěma
nátěry přípravkem k ošetření dřeva na bázi
lněného oleje Pflege-Öl s možností výběru
z několika barevných odstínů.

Celková renovace vrátila dřevěnou terasu u zahradního jezírka
do její původní krásy.

Speciální čistič
na dřevo v exteriéru
Používá se k čistění zvětralých
dekorativních nátěrů dřevěných
podlah v exteriéru. Je to gelová
substance, která účinně odstraňuje zbytky nátěrů a znečistění
na dřevěných podlahách. Proto
není nutné přistupovat k broušení. Součástí sady je i speciální
kartáč s polyamidovým vláknem
a speciální kartáč na drážky
s mosazným drátem.

3

Překvapil nás skutečně velký
účinek gelového přípravku, kdy
se z drážek prken uvolnilo značné
množství nečistot.
Z vlastní zkušenosti varujeme před
použitím tlakového čističe (v návodu je na to upozorněno) na odmývání čisticího přípravku. Intenzivní
proud vody z trysky místy narušil
povrch prken tak, že po vyschnutí
musely být pracně přebroušeny.
Celý proces renovace je poměrně
náročný i fyzicky, ale konečný
výsledek za to určitě stojí.

6
Poté gelovou substanci s nečistotami odstraňte pomocí zahradní hadice. Oplachování vodou provádějte až do doby, kdy se
na povrchu přestane tvořit pěna.

7
Během oplachování si pomozte kartáčem
nebo koštětem. Nedoporučuje se použití
vysokotlakého čističe z důvodu možného
poškození povrchu dřeva.

JE DOBRÉ VĚDĚT
Původní stav terasy
Detailním pohledem na dřevěnou
terasu je vidět, že povrch prken
je narušen povětrnostními vlivy
(voda, UV záření, prach) a řasou
kvůli vlhkosti z bezprostřední
blízkosti jezírka. Původní ochranný
nátěr zčásti zcela zmizel.
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