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Υπάρχουν τρία βασικά είδη υλικών που χρησιμοποιούνται για ξύλινα πατώματα. Καθώς το
καθένα από αυτά έχει τα υπέρ και τα κατά του, πρέπει να σκεφθείτε πιο ταιριάζει
καλύτερα με τον τρόπο ζωής σας.

Έχετε πολλά φυτά που ποτίζετε; Ζείτε σε βροχερή περιοχή; Θα προτιμούσατε να πάτε για
πεζοπορία από το να βάφετε τα σαββατοκύριακα; Ένα συνθετικό ξύλο ανθεκτικό στο νερό
θα μπορούσε να είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς. Ένας αριθμός από μάρκες που
κυκλοφορούν στην αγορά κατασκευάζεται από υπολείμματα ξύλου και ανακυκλωμένο
πλαστικό. Μερικές φορές είναι 100% ανακυκλωμένο πλαστικό. Αυτό το ξύλο δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για δοκούς γιατί λυγίζει πολύ εύκολα. Αλλά λειτουργεί καλά όταν
χρησιμοποιείται για κάγκελα και για το ίδιο το πάτωμα. Το συνθετικό ξύλο ποτέ δεν
χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση ή βάψιμο, δεν απελευθερώνει τοξικές ουσίες και σταματά
τα παλιά χρησιμοποιημένα ξύλα από το να γεμίζουν χώρους υγειονομικής ταφής. Ενώ
κοστίζει περισσότερο από το κατεργασμένο ξύλο , θα είναι φθηνότερο στο τέλος , διότι
διαρκεί περισσότερο καιρό . όσο για την αισθητική το συνθετικό ξύλο είναι γκρι. Αλλά να
έχετε στο μυαλό ότι και τα πιο όμορφα κοκκινωπά ξύλινα πατώματα γίνονται γκρι με την
πάροδο του χρόνου.

Είναι καλαίσθητο και σημαντικό για εσάς να χρησιμοποιείται ξύλο αλλά όχι χημικά
επεξεργασμένο ξύλο. Σκεφτείτε τον καιρό και την αντοχή στο νερό των ξύλων όπως ο
κέδρος ή το τικ , μία τροπική ποικιλία ξύλου. Αν και είναι πιο ακριβά από το επεξεργασμένο
ξύλο, είναι ανθεκτικά στην αποσύνθεση και θα κρατήσουν για πολύ καιρό. Παρόλα αυτά για
καλύτερη όψη, χρειάζονται την εφαρμογή κάποιου συντηρητικού ανά τακτά διαστήματα. Αν

1/3

Βασικά είδη υλικών για ξύλινα πατώματα
Τρίτη, 13 Ιούνιος 2017 15:49

διαλέξετε αυτό τον δρόμο φροντίστε το ξύλο σας να είναι πιστοποιημένο από το FSC.

Σας αρέσει το πραγματικό ξύλο αλλά δεν μπορείτε να διαθέσετε χρήματα για τις υψηλές
τιμές; Τα χημικά επεξεργασμένα μπορεί να εξισορροπήσουν το κόστος. Αυτό το είδος ξύλου
διαρκεί για πολύ καιρό και η χημική επεξεργασία επιτρέπει στους κατασκευαστές να
χρησιμοποιούν ξύλα με χαμηλότερο κόστος όπως έλατο ή πεύκο που είναι όμορφά αλλά
είναι αρκετά επιρρεπή στη διάβρωση και στην επίθεση από τερμίτες και άλλα έντομα αν
δεν επεξεργαστούν. Αν έχετε ένα παιδί ή ένα κατοικίδιο που μπορεί να ροκανίζει τις
πτυχές του ξύλου, μπορεί να θέλετε να αποφύγετε το επεξεργασμένο ξύλο.

Πλεονεκτήματα…

…Για εσάς

Τα ξύλινα πατώματα βοηθούν τους κατοίκους της πόλης να βγουν έξω, ειδικά τα παιδιά που
μεγαλώνουν τρώνε και παίζουν σε αυτά.

…Για το πορτοφόλι σας.

Τα ξύλινα πατώματα είναι ακριβά. Συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, του
συνθετικού ξύλου και τον αυθεντικών ξύλων μπορεί να κοστίσει 20 ευρώ το τετραγωνικό,
ενώ τα κωνοφόρα κυμαίνονται στα 10 με 16 ευρώ. Αλλά το μέσο ξύλινο πάτωμα επιστρέφει
το 75% του κόστους του αν πουλήσετε το σπίτι σας και το 90% αν ζείτε σε περιοχή με
εύκρατο κλίμα.

Για την γη

Παρά το υψηλότερο προκαταβολικό κόστος, το συνθετικό ξύλο μπορεί να σώσει τα δάση και
να σας σώσει από τη χρήση χημικών συντηρητικών . Εάν επιλέξετε ξύλο , η πιστοποίηση
FSC διασφαλίζει ότι τα δάση από τα οποία προέρχονται τα ξύλινα δάπεδά σας

2/3

Βασικά είδη υλικών για ξύλινα πατώματα
Τρίτη, 13 Ιούνιος 2017 15:49

μεταχειρίστηκαν με περιβαλλοντικά ευαίσθητο τρόπο .

Κοινά λάθη

Το να ακουμπάνε το έδαφος. Το ξύλο δεν πρέπει ποτέ να είναι σε επαφή με το χώμα,
ακόμα και αν είναι επεξεργασμένο. Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένες πυλώνες αντ' αυτού,
διαφορετικά θα παρέχετε μια ανοιχτή πρόσκληση σε καταστροφικούς μύκητες και έντομα.

Ξεχνώντας την υγεία σας . Αν πρέπει να κόψετε κάποιο χημικά επεξεργασμένο ξύλο, θα
χρειαστείτε μια μάσκα αναπνοής. Κρατήστε ένα πανί κάτω από το ξύλο για να συλλέξετε
το πριονίδι .

Όντας απρόσεκτοι με το κατεργασμένο ξύλο ,κάντε ντους μετά από την εργασία με αυτό ,
και πλύνετε τα ρούχα της εργασίας σας ξεχωριστά . Όταν απορρίπτετε οποιοδήποτε
επεξεργασμένο ξύλο, βεβαιωθείτε ότι πηγαίνει σε χώρο υγειονομικής ταφής , και μην το
καίτε . Η καύση θα απελευθερώσει τοξικές ουσίες στον αέρα

Μην γκρεμίσετε ένα παλιό deck ακριβώς επειδή υποβλήθηκε σε επεξεργασία με αρσενικό
χαλκού . Μπορεί να ξύσετε τις πιο τοξικές ουσίες. Αντ' αυτού , καλύψτε το με διεισδυτική
βαφή πετρελαίου ή με βάση το νερό κάθε δύο χρόνια. Αυτό μειώνει την ικανότητα του
αρσενικού να βγαίνει προς την επιφάνεια . Χρησιμοποιήστε μία χρωματιστή μπογιά.Θα
είναι πιο αποτελεσματική από μια διάφανη , διότι εμποδίζει το υπεριώδες φως, το οποίο
μπορεί να επιταχύνει την απελευθέρωση των βλαβερών ενώσεων.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες: gardenideas ξύλινα πατώματα εξωτερικού χώρου
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