Zaščita in barvanje lesa

Les ostane lep še dolgo po oblikovanju v končni izdelek, če le je pravilno zaščiten pred
vremenskimi vplivi kot so vlaga, temperaturna nihanja, sonce, različni mikroorganizmi.

Še posebno pozorni moramo biti pri izdelkih za les, ki je namenjen zunanji uporabi. Pri
slednjih moramo uporabiti izdelke, ki so dovolj elastični, omogočajo dihanje in hkrati les
zaščitijo pred vremenskimi vplivi.
Zato je pri zaščiti lesa bistvenega pomena izbira primernega premaznega sredstva.
Za dekoracijo in zaščito lesa izbiramo med tremi osnovnimi tipi premazov:
- LAZURNI oz. transparentni PREMAZI ustvarijo na površini lesa tanek film. Ti premazi
poskrbijo za zaščito pred vremenskimi vplivi hkrati pa ohranijo prvotni videz lesa oziroma
poudarijo njegovo naravno teksturo.

Vodoodbojne snovi v lazurah preprečujejo prodiranje vode v odprte lesne pore in s tem
nastajanje razpok in nabrekanje lesa.

Iz naše trgovine:
- Cetol Novatech (Sikkens)
- Belinka Beltop, Belton
- Idr.
- POKRIVNE BARVE les zaščitijo in dekorirajo tako, da njegovo teksturo popolnoma
prekrijejo. Primerni so za dekoracijo poškodovanih vrst lesa, obnovo starega pohištva, oken,
vrat…

Iz naše trgovine:
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-

Tessarol osnovna barva za les (Helios)
Tessarol emajl (Helios)
Jubin decor (Jub)
Idr.

- LAKI, končni premaz v sistemu dekoracije in zaščite, dajo lesu sijaj in odpornost na vodo
in blaga čistila. Uporabljajo se predvsem v notranjih prostorih. Uporabljajo se predvsem za
zaščito stenskih in stropnih oblog iz lesa, pohištva, ..

Poleg teh premazov je treba poskrbeti tudi za zaščito pred živalskimi in rastlinskimi (modra
plesen, lesna goba) mikroorganizmi.
Primerna izdelka pri tem sta lazura z BIOCIDOM ter impregnacija, ki služi zaščiti pred insekti.
Oba delujeta selektivno in ne škodujeta človeku in živalim.
Izdelki iz naše trgovine:
- Drvocid
- Belocid
- Fentin

Za zaščito lesa pa boste v naši trgovini našli tudi različne LAKE ZA PARKET. Ti so namenjeni
lakiranju lesenih pohodnih površin in tudi drugih predmetom, ki so izpostavljeni mehanskim
obremenitvam. Laki, tako kot lazure ohranjajo naravno lepoto lesa. Njihovo vzdrževanje pa je
minimalno. Zadnje čase se vse pogosteje uporabljajo vodni laki. Nekoliko bolj odporni pa so
klasični poliuretanski laki. Slednje zaradi svoje odpornosti priporočamo za uporabo na bolj
obremenjenih pohodnih površinah.
Iz naše trgovine:
-

Chromoden laki
Parket lak (Amal)
Akrilni lak (Amal)
Tessarol lak za čolne (Hellios)
Idr.

V zadnjem času se za zaščito lesa vse pogosteje srečamo s tehniko oljenja. Gre za na prvi
pogled enostaven, v resnici precej zahteven postopek, zato priporočamo, da se pred oljenjem
pogovorite s strokovnjakom (lahko se seveda obrnete na nasJ). Če želite, da bo vaša talna
obloga vrsto let lepa, vam priporočamo uporabo primernih sredstev za vzdrževanje in čiščenje.
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