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Jak w naturalny sposób przywrócić do ładu
drewniane meble ogrodowe

Gdy ciepłe promienie słońca łaskoczą nas po nosie, a nasza chęć do życia budzi się ze snu zimowego, wtedy też w grodzie zaczyna się
nowy sezon. Wielu z nas wyczekiwało z utęsknieniem tej chwili, aby nareszcie wyjść na wolne powietrze. Aby jednak w pełni rozkoszować
się tą chwilą trzeba najpierw w ogrodzie i na tarasie usunąć ślady jakie pozostawiła po sobie zima. Prawdziwi miłośnicy ogrodu stawiają
przy tym na metody naturalne.
Wiatr i niepogoda, chłód i śnieg dały się we znaki nie tylko zwierzętom i roślinom, ale nadwyrężyły też sprzęty ogrodowe, które zimowały
na zewnątrz. Meble z takiego drewna jak teak, robinia, modrzew i akacja są odporne na warunki atmosferyczne, ponieważ posiadają gęste
usłojenie i wysoką zawartość substancji oleistych, co chroni je przed wilgocią. Pomimo tego, ze względu na stale zmieniające się warunki
pogodowe tracą na kolorze. Z czasem dochodzi do powstania szarości na drewnie. Na powierzchni tworzy się szarosrebrna patyna, która
co prawda nie niszczy drewna, ale źle wygląda i daje wrażenie zaniedbania.

LEINOS oferuje różne produkty, które pomogą usunąć ten „szary woal” i na początku sezonu przywrócą meblom ich dawną świeżośćbazując w 100% na naturalnych surowcach. Dzięki składnikom jak owoce cytrusowe i kokosowe kwasy tłuszczowe, Zmywacz Szarości
Drewna usuwa podczas jednego cyklu zarówno pozostałości zanieczyszczeń, jak i samą szarość bez konieczności uprzedniego szlifowania
powierzchni. Dla utrwalenia naturalnego koloru drewna, po zakończeniu czyszczenia zaleca się pielęgnację olejem.
W tym celu producent oddaje do dyspozycji olej w trzech wariantach kolorystycznych jak również specjalny olej teakowy. Olej do Tarasów
został celowo zabarwiony tylko w nieznacznym stopniu, aby odzyskać mocny, naturalny kolor drewna i powodować wyraźnej powłoki
lakierniczej.
Jeśli jeszcze w trakcie sezonu ktoś chciałby oczyścić olejowane meble ogrodowe, może zastosować Mydło do Tarasów LEINOS.

