Jak malować drewnianą elewację i chronić
naturalne piękno drewna
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Przedstawiamy nasz krótki przewodnik po malowaniu drewnianej elewacji
Zadbane otoczenie i ogród nie tylko zwiększą wartość Twojego domu,
ale też mogą stać się użyteczną dodatkową przestrzenią do spędzania
czasu na świeżym powietrzu. Jeśli masz obłożony drewnem domek
wymagający odświeżenia, czy też ukrytą w lesie chatkę, która zbyt
mocno upodobniła się do otoczenia, zadbaj o nie, korzystając z
naszego przewodnika po malowaniu drewnianej elewacji.
Malowanie drewnianej elewacji
Rośnie popularność dodatkowych okładzin na elewacjach ze względu na
ich estetyczny wygląd i trwałość. Od miejskich apartamentów po domy
podmiejskie – okładzina elewacji to świetny sposób na łączenie
różnych powierzchni i tekstur na ścianie zewnętrznej budynku.

Aby zachować głęboką barwę, wymagają zabezpieczenia. Dlatego zadbaj
o okładzinę elewacji, wykonując te proste czynności, i pomaluj
drewno lakierobejcą na jego naturalny kolor.
Ważna porada: okładzinę elewacji można zamontować na różne sposoby,
które decydują o jej wyglądzie. Popularne są deski zachodzące jedna
na drugą, deski o profilu zwężanym lub prostym oraz deski montowane
na pióro i wpust. Bez względu na system montażu, przy malowaniu
drewna lakierobejcą należy zwrócić uwagę, by zabezpieczyć jego całą
powierzchnię.
Malowanie drewnianej elewacji w dwóch prostych krokach
Czyszczenie, usuwanie starych powłok i konserwacja:
Przed malowaniem drewno należy wyczyścić i usunąć z niego stare
powłoki malarskie. Niezaimpregnowane, surowe drewno trzeba wstępnie
zabezpieczyć impregnatem technicznym do drewna na zewnątrz
Sadolin SuperbaseHP [1], aby ochronić je przed wpływem czynników
biologicznych.
Zabezpieczenie, odświeżenie i wykończenie:
Aby zabezpieczyć drewno i casinos-kz [2] uzyskać elegancki efekt,
trzeba nałożyć 2-3 warstwy produktu. Dzięki lakierobejcy do drewna
Sadolin Extra [3] możesz dopasować inne elementy znajdujące się w
ogrodzie i uzyskać ciekawy efekt, przyciągający uwagę i nadający
budynkowi atrakcyjny wygląd. Dobra lakierobejca do drewna Sadolin
Extra [3] nada deskom głęboki kolor i zapewni im długotrwałą ochronę
przed czynnikami atmosferycznymi.
Ważna porada: jeśli chcesz nadać drewnu określoną barwę, możesz
zastosować lakierobejcę koloryzującą.

