
Meble ogrodowe jak nowe – jakie rozwiązania
wybrać?

Olej, lakierobejca czy impregnat? O tym, jaki produkt wykorzystać do
renowacji drewna w ogrodzie decyduje kilka czynników. Dobre dopasowanie
wyrobu do zadania sprawi, że prace przebiegną szybko, a my będziemy mogli
w pełni cieszyć się pięknym wyglądem drewnianych mebli, które dzięki
naszym działaniom zyskają nowe życie.

Aktywny relaks w ogrodzie to dla wielu Polaków sposób na wypoczynek i spędzenie czasu w
otoczeniu przyrody. Teraz, gdy możliwość wyjazdów została mocno ograniczona, przydomowa
zielona przestrzeń zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu. Jednym z jej ważnych elementów są
drewniane meble, a także takie konstrukcje jak np. taras czy pergole. Jak o nie zadbać i sprawić, by
znów zyskały pierwotny blask?

Głęboka ochrona drewna z impregnatem
Zadaniem impregnatu jest wzmocnienie i skuteczna ochrona drewna przed działaniem czynników
atmosferycznych, grzybami i sinizną oraz owadami. Dlatego też głęboko wnika on w drewno,
penetrując je. Tego typu rozwiązania można wykorzystać zarówno w przypadku drewnianych mebli
do ogrodu, jak i ogrodzeń czy altan. Jednocześnie, należące do tej „rodziny” wyrobów impregnaty
powłokotwórcze pozwalają na uzyskanie dekoracyjnego wykończenia i podkreślenie naturalnego
piękna malowanego materiału. Najlepsze, kompleksowe zabezpieczenie daje więc zastosowanie
impregnatu gruntującego w zestawie z produktem tworzącym warstwę wierzchnią. Przy renowacji
drewna ogrodowego dobrze sprawdzi się np. Impregnat Ochronno-Dekoracyjny Ogrodowy VIDARON,
który charakteryzuje się wczesną odpornością na deszcz oraz szybkim wysychaniem – powierzchnia
jest sucha w dotyku już po 1h.

Szlachetny urok drewna z olejem
Olej tworzy na drewnie niewidoczną warstwę podkreślającą naturalne usłojenie, co przekłada się na
uzyskanie bardzo atrakcyjnego pod względem wizualnym efektu końcowego. Zaletą tego typu
wyrobów jest również to, że nie łuszczą się i nie pękają, na długo zachowując swoją estetykę. To
rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do drewna charakteryzującego się większym stopniem
twardości (np. dąb jesion czy akacja). Produkty te dostępne są w wersji bezbarwnej, a także w
naturalnych kolorach m.in. antracyt, dąb bielony lub też iroko egzotyczne. Olej (jak np. Olej do
Drewna VIDARON) dobrze sprawdzi się przy konserwacji mebli ogrodowych, ale także
zabezpieczeniu podłóg tarasowych – przy doborze konkretnego wyrobu zwróćmy uwagę na jego



podwyższoną odporność na ścieranie. Pamiętajmy również, że drewno przeznaczone do olejowania
nie może być wcześniej zaimpregnowane, gdyż uniemożliwi to skuteczne wsiąknięcie oleju w jego
strukturę.

Trwałe zabezpieczenie drewna z lakierobejcą
Zastosowanie lakierobejcy sprawia, że drewno zyskuje subtelny połysk przypominający satynę.
Tworzy ona na malowanej powierzchni bardzo trwałą powłokę, która jest jednocześnie elastyczna,
dzięki czemu produkt ten dobrze sprawdza się przy odnawianiu elementów szczególnie narażonych
na uszkodzenia. Zaletą tego rozwiązania jest również stosunkowo szeroka gama kolorystyczna, co
pozwala na nadanie drewnu delikatnego koloru, bez ukrycia jego słojów. Lakierobejce możemy więc
wykorzystać przy renowacji mebli ogrodowych, altan, pergoli, lecz także drewnianych ogrodzeń i
elewacji. Użytkowane w ogrodzie stoły oraz krzesła, poza działaniem czynników atmosferycznych, są
też narażone na różnego rodzaju zabrudzenia np. z herbaty, kawy czy wina. Skuteczną ochronę tych
elementów zyskamy, wybierając Lakierobejcę Dekoracyjno-Ochronną Super Wydajną VIDARON,
która ma żelową konsystencję - dzięki temu produkt jest łatwy w aplikacji i nie spływa z powierzchni
pionowych. Bez względu na to, jakie rozwiązanie ostatecznie wybierzemy do zabezpieczenia drewna
ogrodowego, pamiętajmy o wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu podłoża. Musi być ono suche,
czyste i gładkie – łuszczące się stare powłoki malarskie należy usunąć, a ewentualne ubytki wypełnić
przy użyciu szpachli do drewna. Zgodnie z zaleceniami producenta dobierzmy też akcesoria do
malowania. Wszystkie niezbędne wyroby zamówimy bezpiecznie online, z dostawą pod wskazany
adres. Potem pozostaje już tylko przystąpić do działania – ogród to nasze królestwo, w którym to my
jesteśmy szefem, a więc możemy go urządzić na własnych zasadach.

 

KONTAKT

Foveo Tech 

E-mail: marketing@foveotech.pl

WWW: www.foveotech.pl

Tel: +48 14 681 11 11
Adres:
Dębicka 44
39-207 Brzeźnica

http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4320
http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4320
mailto:marketing@foveotech.pl
http://www.foveotech.pl

