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Ar medienos apsauga bus ilgalaikė, priklauso ne nuo ko
kito, o tik nuo to, kokios tam priemonės bus pasirinktos.
Nereikia tikėtis gero rezultato namo sienas ar tvorą nutepus nekokybiškomis dažyvėmis ar dažais. Nereikia manyti,
kad iš pažiūros vienodai atrodančios medienos apsaugos
priemonės turi vienodas ypatybes. Kai kurios iš tiesų tik
pavadintos medienos apsaugos priemonėmis, tačiau šių
funkcijų praktiškai neatlieka.
Nebūtina intensyviai
valyti paviršiaus
Tai, kad buvo pasirinkta prastos kokybės dažyvė, netrunkama pastebėti. Ultravioletiniai saulės spinduliai
greitai išblukina spalvą, medienos
dailylentės pajuoduoja, ir neilgą laiką gražiai atrodęs fasadas tampa apgailėtinu.
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Vokiečių kompanijos „Meffert AG
Farbwerke“ dažyvės profesionalams
„ProfiTec“ turi vienas geriausių ypatybių, reikiamų medienai apsaugoti,
taip pat ir fasadus, ir tvoras ar kitus
medinius paviršius išlaikyti nenublukusius.
„Dažyves pirmiausia reikia parinkti atsižvelgiant į medienos rūšį.

renovavimo sistema grąžina fasadui norimą spalvą. Žinoma, jeigu
dažyvės būna atsilupusios, ant paviršiaus lieka dailylenčių atplaišų,
jas reikia pašalinti.
Prieš nutepant paviršių dažyve,
pirmiausia naudojamas gruntas „Renoviergrund“, kuris medienai suteikia šviesią spalvą. Tik po to tepama
„Renovier-Lazur“ dažyvė, kuri turi
gana plačią spalvų gamą. Norintiesiems ilgiau išlaikyti nenublukusį
fasadą, rekomenduojama rinktis storasluoksnę „High-Solid Lazur“ dažyvę, kuri dar geriau apsaugo medieną
ilgą laiką.

Vienokios labiau tinkamos fasadams, kitokios – terasoms, dar kitos tinkamesnės tvoroms. Skiriasi
dažyvių elastingumas, tačiau visos
jos tinkamai saugo paviršius nuo
ultravioletinių saulės spindulių“, –
pasakojo kompanijos „Meffert AG
Farbwerke “ atstovas Lietuvoje Audrius Alekna.
Ką daryti tiems, kurie neįvertino
galimų padarinių ir pasirinko netinkamas dažyves? Nublukusius
medinius fasadus galima atnaujinti. Tam gamintojai siūlo renovacinę medienos sistemą „Renoviersystem“. Naudojant ją nereikia
intensyviai nuskusti pajuodavusio
sluoksnio, smulkmeniškai nuvalyti
į dailylentes įsigėrusių dulkių. „Renoviersystem“ galima naudoti tiesiog ant pajuodavusio, arba kitaip
išdegusio, medienos paviršiaus. Ši

Dažai nenublunka keliolika metų
Jeigu paviršius norima apsaugoti
neišryškinant medienos faktūros,
vertėtų rinktis medžiui dažyti skirtus dažus „Wetterschutzfarbe“. Tai
plonasluoksnis dažas, apsaugantis
paviršių nuo aplinkos poveikio ilgą
laiką. Atkreiptinas dėmesys, kad medienos rievės visiškai nepaslepiamos,
jos lieka matyti, tik neišryškėja, kaip
būna padengus dažyvėmis.
Viena svarbesnių „Wetterschutzfarbe“ dažų ypatybių – jie leidžia
pasišalinti drėgmei iš medienos, jeigu ši iki galo nebuvo išdžiovinta. O
taip pastaruoju metu įvyksta tikrai
dažnai, įsigyti tinkamai išdžiovintos
medienos yra palyginti retas atvejis.
Dažai „Wetterschutzfarbe“ nesudaro
ant paviršiaus plėvelės ir leidžia medienai kvėpuoti.
Prieš dažant paviršių reikia gruntuoti. Atlikus darbus pagal numatytas technologijas, dažai medieną gali
saugoti iki 10 metų. Net ir palyginti
agresyviomis sąlygomis mediena
bus apsaugota ilgą laiką. Kitaip nei
pasirinkus dažyves, kai rekomenduojama kas dvejus metus paviršių perdažyti, „Wetterschutzfarbe“
dažais pasikliauti galima paviršiaus
neatnaujinant po dvejų ar ketverių
metų. Dažai ilgai neleidžia atsirasti
mikroįtrūkimams, pro kuriuos skverbiasi vanduo ir ultravioletiniai saulės
spinduliai.
Padengus medienos paviršių dažyve, po dvejų metų reikia vėl perdažyti.
Tuomet apsauga būna ilgesnė – iki 4
metų. Ilgiausiai – apie 7 metus – medinius paviršius saugo storasluoksnė
dažyvė „High-Solid Lazur“.

Alyva giliau įsiskverbia
Aktualus klausimas – kaip tinkamai
apsaugoti lauko terasose paklotas medines grindis. Kompanijos
„Meffert AG Farbwerke“ atstovas A.
Alekna pataria rinktis specialias dažyves, pagamintas alyvos pagrindu.
Skiediklinės dažyvės lauko terasoms
nėra tinkamos, nes pakankamai neįsiskverbia į paviršių. Jos sudaro paviršiuje sluoksnį, kuris vaikštant palyginti greitai nusitrina, ir mediena
lieka ne tik neapsaugota, bet ir praradusi estetinį vaizdą.
„Teko matyti įvairiausių sumanymų,
netgi tokių, kai mediena dengiama
tiesiog nafta. Žinoma, terasos taip neapdorojamos, bet tvoros – taip. Galbūt toks metodas ir saugo medieną
nuo atmosferos poveikio, tačiau
iškyla didesnis gaisro pavojus. Tad
geriau rinktis produktus pagal jų paskirtį“, – rekomendavo A. Alekna.
Gamintojai alyvos pagrindu pagamintomis dažyvėmis rekomenduoja
dengti ir fasadus.
Gruntas – visa ko pagrindas
Viena didžiausių klaidų – galvojama,
kad dažyvės apsaugo medieną nuo
mėlio ir puvinio. Todėl dažniausiai į
kitas priemones numojama ranka.
A. Alekna pabrėžė, kad dažyvės ne
tik apsaugo medieną nuo ultravioletinių spindulių bei aplinkos poveikio, bet ir suteikia paviršiams estetinį
vaizdą. Nuo kenkėjų medieną saugo
impregnuojamasis gruntas.
Todėl pirmiausia privalu medinius
paviršius nutepti impregnuojamuoju gruntu. Kompanijos „Meffert AG
Farbwerke“ siūlomas impregnuo-

jamasis gruntas „Imprägniergrund“
turi visas reikiamas ypatybes, kad į
medieną neįsiveistų pelėsis ar mėlynasis puvinys.
„Impregnantų srityje konkurencija Lietuvoje išties didžiulė. Tačiau ne
visi produktai pasižymi tomis ypatybėmis, kurių tikisi naudotojai. Jau po
metų kai kurie fasadai pajuoduoja –
vadinasi, pasirinkta prastos kokybės
medžiaga. Apie medienos apsaugą
jau nėra ką kalbėti“, – teigė A. Alekna.
Specialistas atkreipė dėmesį, kad
gruntuojant paviršius negalima rinktis produkto, kurio veiklioji medžiaga
yra druska.Tokie gruntai medieną nuo
mėlynojo puvinio apsaugo, tačiau
nuo kitokio atmosferos poveikio –
ne. O svarbiausia – tokiu produktu
nugruntuoto paviršiaus nebus galima tinkamai nudažyti: dažai nusilups, dažyvės ims pleišėti.
Nesugadina estetinio vaizdo
Dažant naudojami įvairūs įrankiai –
ir teptukai, ir purkštuvai. Medienai
renovuoti, pasitelkiant atnaujinančią sistemą „Renoviersystem“, patartina naudoti tik teptukus. Ir tepti
reikia išilgai medienos pluošto, kad
nebūtų uždengtos jos rievės.
„Meffert“ kompanijos „Düfa“ serijai priklauso kiek neįprasta dažyvė –
ne skysta, bet gelinė. Tai „Dufatex
Lux“, kuri net pavertus indelį iš jo
tuoj pat neišbėga. Vienas svarbesnių tokios dažyvės privalumų – nebaisūs nutekėjimai, kurių pasitaiko
paviršius padengiant skystomis dažyvėmis. Jie tiesiog gadina estetinį
paviršiaus vaizdą, bet nuo to apsisaugoma dažant geliu.
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