Konserwacja i zabezpieczenie drewnianych
mebli ogrodowych

OCHRONA DREWNA

PORADY

Meble ogrodowe z drewna doskonale uzupełniają aranżację zewnętrznej
strefy relaksu.
Aby cieszyć się pięknem drewna na dłużej, pamiętaj o impregnacji i
konserwacji!
Sprawdź, w jaki sposób impregnat do mebli ogrodowych przedłuża ich
żywotność.

Drewniane meble ogrodowe perfekcyjnie wpisują się przemyślany
projekt balkonu, tarasu lub ogrodu. Naturalny materiał doskonale
komponuje się z otoczeniem, staje się oczywistym łącznikiem pomiędzy
zewnętrzną strefą wypoczynkową a sadem wypełnionym jabłoniami bądź
pięknymi, kwiecistymi rabatami. Jedyne, o czym należy pamiętać, aby
niezmiennie zachwycały swoim wyglądem, jest ich konserwacja.
Konserwacja drewna to „pakiet” zabiegów mających na celu odbudowanie

powłok ochronnych, czyli warstw zabezpieczających powierzchnię.

Konserwacja drewna na zewnątrz – dlaczego to
takie ważne?
Impregnowanie drewna jest absolutnie niezbędne. Pod żadnym pozorem
nie należy z niej rezygnować. I to niezależnie od tego, czy jest
użytkowane we wnętrzu, czy na zewnątrz – choć w tym drugim przypadku
ochrona musi być jeszcze większa. Wynika to przede wszystkim ze
specyfiki drewna oraz czynników oddziałujących na drewnianą
powierzchnię. Deszcz, wilgoć, zmienne temperatury, promieniowanie
UV, mikroorganizmy – to podstawowe zagrożenia, z którymi muszą
radzić sobie drewniane meble ogrodowe. Bez ochrony drewno szybko
zaczęłoby niszczeć, chłonąć wodę, w końcu paczeć i pękać.

Czym impregnować drewno na zewnątrz?
Czym zabezpieczyć drewno? To, jakie wyroby należy zastosować, jest
uzależnione m.in. od tego, czy odnawiasz drewno, czy malujesz
surową, drewnianą powierzchnię. Impregnowanie drewna dotyczy
powierzchni albo nowej i surowej, albo takie, z której podczas prac
renowacyjnych usunięto poprzednie powłoki malarskie.
Impregnowanie drewna chroni je od wewnątrz – wnika głęboko w
strukturę drewna, wzmacniając ją. Dobre impregnaty do mebli
drewnianych użytkowanych na zewnątrz chronią poza tym przed
działaniem grzybów, zmniejszają chłonność drewna i przygotowują
powierzchnię do kolejnych kroków konserwacji, czyli nałożenia
warstwy nawierzchniowej, ochronnej.

Przykładem takiego wyrobu jest Sadolin SuperbaseHP Impregnat
Techniczny [1]. Chroni surowe drewno przed szkodliwym działaniem
grzybów pleśniowych, tym samym zapobiega głębokiemu rozkładowi
drewna – wzmacnia jego strukturę od wewnątrz.

Czym pomalować meble ogrodowe drewniane?

Impregnat do mebli ogrodowych należy więc stosować podczas
konserwacji surowego drewna oraz w sytuacji, gdy podczas prac
przygotowawczych odsłonięto fragmenty surowego drewna lub usunięto
całą poprzednią powłokę.
Wiesz już, dlaczego należy stosować impregnat oraz czym
zaimpregnować drewno na zewnątrz. Impregnat do drewna to jednak
zazwyczaj tylko jedna część układanki. Po nałożeniu impregnatu
musisz zaaplikować dany wyrób nawierzchniowy, który odizoluje
powierzchnię drewna od otoczenia – farbę, lakierobejcę lub olej.

- Farba do mebli ogrodowych – to świetny produkt, jeśli zależy Ci
na oryginalnym efekcie oraz interesującej kolorystyce przy

jednoczesnym zachowaniu rysunku słojów. Nowoczesne meble ogrodowe
w kolorze maliny, limonki, borówki, a może skandynawska biel lub
elegancka czerń? Na uzyskanie takiego rezultatu pozwala m.in.
farba Sadolin Kolory Ogrodu [2]. Daje aż do 6 lat ochrony drewna i
tworzy elastyczne powłoki, które nie łuszczą się i nie pękają
nawet w zmiennych temperaturach. Co ciekawe, można ją stosować nie
tylko do drewna, ale także ceramiki, kamień i cegłę, osiągając
konsekwentną aranżację przestrzeni ogrodu.

- Lakierobejca do drewna – w odróżnieniu od farby wyróżnia się
zazwyczaj inną gamą odcieni, imitującymi naturalne kolory drewna.
Poza tym przeważnie daje inny efekt niż farba – uzyskana powłoka
jest półtransparentna. Dzięki temu jeszcze subtelniej podkreśla
piękno drewna oraz jego usłojenie. Na uwagę zasługuje np.
Sadolin Lakierobejcy Extra [3]. Zapewnia aż do 10 lat ochrony
drewna przede wszystkim przed negatywnymi warunkami
atmosferycznymi.
- Olej do drewna - dobrze do renowacji ogrodowych mebli sprawdzi
się też Sadolin Olej Superdeck [4]. Olej nie tworzy na powierzchni
drewna powłoki, a zamiast tego wnika głęboko w strukturę drewna.
Wzmacnia ją od wewnątrz, a jednocześnie zabezpiecza przed
oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Daje ponadto bardzo
naturalny efekt – struktura drewna jest wyczuwalna pod palcami.

Jak zabezpieczyć drewno? Instrukcja krok po kroku

Odnawianie drewna to wieloetapowy proces. Efekt końcowy w ogromnej
mierze zależy również od przygotowania podłoża, a nie tylko od
samego malowania drewna. Pamiętaj też, że wszelkie prace należy
przeprowadzać na suchym meblu.

Krok 1.

- jeśli poprzednie powłoki są w kiepskim stanie:
Usuń stare, łuszczące się powłoki malarskie. Należy je zeszlifować
np. gruboziarnistym papierem ściernym. Jeśli widzisz, że doszło do
powstania korozji biologicznej, oczyść zainfekowane miejsca.
Jednocześnie staraj się wyrównać wszelkie rysy i drobniejsze
uszkodzenia. Odpyl meble ogrodowe, tzn. usuń z nich powstały pył.
- jeśli poprzednie powłoki są w dobrym stanie:
Jeśli malujesz produktem tego samego producenta, co poprzednio,
ponadto zależy Ci na osiągnięciu podobnego efektu dekoracyjnego,
co ostatnio, zmatuj powierzchnię. Dzięki temu warstwa nowego
wyrobu osiągnie dobrą przyczepność. Przeszlifuj ją
drobnoziarnistym papierem ściernym.
Jeżeli jednak malujesz innym wyrobem bądź chcesz uzyskać inny
efekt (np. odsłonić rysunek słojów, podczas gdy aktualnie
powierzchnia jest pokryta kryjącym preparatem), konieczne jest
usunięcie poprzednich powłok w całości.
- jeśli zamierzasz zabezpieczyć drewniane meble olejem
W przypadku olejowania konieczne jest usunięcie wszelkich powłok
oraz odsłonięcie surowego drewna. Olej to wyrób, który działa,
jeśli ma możliwość wniknąć w strukturę drewna.

Krok 2.

Umyj meble, nawet jeśli większości zabrudzeń pozbyłeś się wraz ze
starymi powłokami. Postaraj się usunąć wszelkie naloty organiczne
i zatłuszczenia. Pozostaw drewno do wyschnięcia.

Krok 3.

Dokonaj niezbędnych napraw powierzchni. Ewentualne rysy i ubytki
wypełnij specjalną masą szpachlową do drewna. Postępuj zgodnie z
instrukcją jej producenta.

Krok 4.

Jeśli odsłoniłeś surowe drewno, meble zabezpiecz impregnatem.
Jeśli nie, od razu przejdź do kolejnego kroku.

Krok 5.

Zaaplikuj wybrany przez siebie produkt. Jeśli jest to farba lub
lakierobejca, rozprowadzaj je dokładnie i równomiernie wzdłuż
rysunku słojów. Jeśli olej – wetrzyj go w drewno.
Nałóż tyle warstw, ile zaleca producent. W karcie technicznej
produktu znajdziesz również informacje, jaki jest czas schnięcia
poszczególnych warstw oraz w jakich warunkach należy przeprowadzać
prace.

Podpowiedzi:

- Jeśli meble są zabezpieczone innym produktem, a powłoki
malarskie są w dobrym stanie, w pierwszej kolejności możemy
przeprowadzić wymalowanie próbne. Możliwe, że obie powłoki są
kompatybilne ze sobą i nie dojdzie do powstania żadnych
niepożądanych efektów. Nałóż wyrób na niewielki fragment
powierzchni i pozostaw do wyschnięcia. Jeśli rezultat jest
zadowalający, pomaluj meble z drewna bez usuwania starych powłok.
Jeśli nie – zeszlifuj poprzednie powłoki w całości i jeszcze raz
przygotuj drewniane meble ogrodowe, tym razem używając impregnatu.
- Nie maluj w upalny dzień. Przełóż prace, jeśli jest wietrznie
lub zapowiadano deszcz.
- Pamiętaj o skutecznym zabezpieczeniu drewnianych mebli w sezonie
zimowym. Nie wystawiaj je na długotrwałe działanie wilgoci czy
śniegu i zmiennych temperatur.

Meble ogrodowe z drewna – dlaczego konserwacja jest tak ważna? To
oczywiste! Wydłuża żywotność drewna i sprawia, że zachwycają swoim
wyglądem jeszcze przez długie lata.

