Jak zadbać o drewnianą architekturę w ogrodzie w czasie jesienno-zimowym?
W jaki sposób odpowiednio ochronić drewnianą architekturę w ogrodzie przed
nadchodzącą zimą? Warto zastosować skuteczne produkty do profesjonalnej ochrony,
pielęgnacji i konserwacji drewna z serii Sigmalife, które pomogą zachować dobrą
kondycję materiału w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych i pozwolą
cieszyć jego urokiem przez długie lata.
Altanki, tarasy, czy elewacje – coraz więcej elementów na zewnątrz domu wykonywanych jest
z drewna. Ten naturalny materiał, ze względu na swoje walory estetyczne i funkcjonalne
cieszy coraz większą popularnością wśród zwolenników ekologicznego stylu życia.
Wprowadza skandynawskie umiłowanie natury, kojarzy się z ciepłem i bezpieczeństwem.
Drewno eksploatowane na zewnątrz domu jest jednak narażone na działanie wielu
szkodliwych czynników, m.in. silne promieniowanie UV, opady atmosferyczne, glony i pleśnie.
Z pomocą przychodzi transparentna lakierobejca Sigmalife DS oraz impregnat do ochrony
drewna Sigmalife VS-X na bazie żywic alkidowych.
Czynniki niszczące drewno na zewnątrz
Drewno narażone jest na szereg niszczących czynników, które mogą wpływać zarówno na
jego właściwości estetyczne, jaki i trwałość. Do
najbardziej destrukcyjnych czynników fizycznych i
chemicznych należą: woda, temperatura i promienie
UV. Deszcz, śnieg, słońce na przemian z mrozem,
powodują przede wszystkim zniszczenie samej
struktury materiału. Topniejący śnieg i lód oraz deszcz
dostają się w głąb struktur drewna. Zalegająca w
szczelinach woda niejednokrotnie w ciągu doby może
ponownie zamarznąć i tym samym rozszerzać coraz
bardziej pęknięcia. Powtarzający się wielokrotnie
przez cały okres jesienno-zimowy proces może
skutkować
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stwarzają idealne warunki do rozwoju pleśni czy grzybów. Promieniowanie UV z kolei, którego
źródłem jest słońce inicjuje reakcje rozkładu łańcuchów celulozowych, stanowiących
chemiczny budulec drewna. Mimo, że długotrwałe działanie promieniowania UV nie wpływa
negatywnie na wytrzymałość drewna, może spowodować estetyczny uszczerbek na

powierzchni: np. drewno sosnowe z czasem mocno szarzeje i ciemnieje, dębina zmienia kolor
z jasno brązowego na brązowo-zielonkawy.
Trwała i kompleksowa ochrona, dzięki Sigmalife
Sigmalife to seria produktów, która została stworzona do ochrony praktycznie każdej
powierzchni drewnianej eksploatowanej na zewnątrz. Przeznaczona jest dla tych wszystkich,
którzy w profesjonalny sposób chcą zadbać o
wygląd i kondycję architektury, otaczającej ich na co
dzień. To kompleksowe i innowacyjne rozwiązanie,
pozwalające zachować naturalne piękno drewnianej
architektury ogrodowej, czy elementu elewacji przez
długie lata. Transparentna lakierobejca Sigmalife DS
oraz impregnat do ochrony drewna Sigmalife VS-X
na bazie żywic alkidowych to mocny duet, chroniący
drewno
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promieniowanie UV. Wraz z Sigmalife VS-X, który
może być stosowany również do kolorowania
surowego drewna, tworzą kompleksowy system
zabezpieczający. Obydwa produkty Sigmalife regulują wilgotność drewna, chroniąc w ten
sposób materiał przed działaniem grzybów i glonów. Standardowo, wilgotność drewna
eksploatowanego na zewnątrz powinna mieścić się w przedziale 10-18%. System Sigmalife
zapewnia utrzymanie optymalnej wilgotności wnętrza drewna nawet w trudnych warunkach
atmosferycznych. Dodatkowo, zarówno produkt ochronny Sigmalife VS-X oraz transparentna
lakierobejca Sigmalife DS tworzą na powierzchni elastyczną powłokę, podkreślającą naturalny
rysunek drewna.

SIGMALIFE DS Cena: 85,99 zł/ litr

SIGMALIFE VS-X: 76,99 / litr

O marce
PPG Deco Polska Sp. z o.o. (z siedzibą we Wrocławiu) to producent wiodących na polskim rynku farb
i lakierów, w tym sztandarowej marki Dekoral. Do PPG Deco Polska należą także marki: Dekoral
Professional, Bondex, Drewnochron, Domalux, Domalux Professional, Sigma Coatings, Malfarb,
ProGold, Centra Dekoral Professional, Studia Dekoral, Akademia Techniczna. Firma PPG Deco Polska
jest częścią koncernu PPG Industries - światowego lidera na rynku farb, lakierów przemysłowych,
produktów chemicznych, wyrobów optycznych, szkła, szkła płaskiego i innych materiałów specjalnych.
Firma powstała w 1883 roku. Zaopatruje klientów z branży przemysłowej, transportowej, budowlanej
oraz klientów detalicznych. Siedziba PPG znajduje się w Pittsburghu (USA). Firma działa w ponad 70
krajach świata i zatrudnia ok. 47 tys. pracowników. Wartość sprzedaży w 2017 roku wyniosła $14.8
miliarda dolarów. Akcje PPG są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych .

Więcej informacji na:
http://www.profesjonalnefarby.pl/farby/
Kontakt prasowy:
W celu otrzymania dodatkowych informacji o produktach firmy Marka PPG Deco Polska Sp. z
o.o., zdjęć aranżacyjnych i produktowych, porad ekspertów lub bezpłatnego udostępnienia
produktów firmy do konkursów redakcyjnych i sesji zdjęciowych uprzejmie prosimy o kontakt.
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