Saimnieka pieredze
Teksts: Egons Strautiņš

Koks, stikls,
metāls
Koka logu remontā
Mārtiņš Jankovskis
priekšroku dod
vācu “Schlegal”
blīvgumijām.

Logu un durvju ražošanas un remontdarbu
speciālists Mārtiņš Jankovskis apgalvo, ka daudzi saimnieki pat neiedomājas, ka paši var rokas
pielikt, lai viss izskatītos un kalpotu kā jauns, un
tas arī būtu jādara, lai retāk iznāktu tikties. Parasti
gan meistarus meklējot vien tad, kad jau par vēlu,
kad kaut kas salūzis vai salauzts, un reizēm atklājoties pat brīnumu lietas. Piemēram, gadsimta
sākumā liktam logam vispār nav blīvgumiju, jo tās
tur nekad nav bijušas...
Objektīvi spriežot, problēmas agri vai vēlu ir neizbēgamas, pat ja loga vai durvju konstrukcija iestrādāta
nevainojami, skrupulozi ievērojot montāžas shēmu.
Vērtnes mēdz attālināties no eņģēm, svērties pa diagonāli uz leju, līdz pamazām sāk sprūst. Furnitūra
pacietīgi cenšas kompensēt šīs problēmas, metāls ber-

Privātmāja Jaunmārupē, Kadiķu
ielā: “Līvas grupas” koka logi un
vitrīnas, vācu firmas “Remmers”
krāsas un “Roto” furnitūra,
kas nevainojami kalpo kopš
2007. gada.
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montāža,
apkope,
restaurācija,
regulēšana,
stikla pakešu maiņa,
nestandarta risinājumi,
konstrukcijas,
izgatavošana,
vaskošana,
insektu sieti,
blīvgumiju iestrāde.
Koka un PVC logi

Tālr. 29361149
E-pasts: logu-remonts@inbox.lv
www.mjlogi.lv
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žas pret metālu un fiksatoriem rāmī, kamēr kritiskā
robeža ir sasniegta. Procesu veicina iekšējie spriegumi, paviršs stiklojums, ēkas sēšanās un dabas, kā arī
cilvēku citas aktivitātes. Koka logus papildus apdraud
saules UV starojums, kas maitā krāsas un lakas.
Viena vienīga bēdu ieleja!
Tomēr velns nav tik melns, kā teorētiski šķiet.
Praksē aplūkojot logu apkopes manipulācijas,
rodas pārliecība, ka nekā sarežģīta tur nav, izņemot varbūt vienīgi regulēšanu, kur nepieciešama
minimāla pieredze vai arī ļoti daudz laika, lai to
apgūtu ilgstošos eksperimentus, izprastu furnitūras uzvedības principus.
Galvenā problēma tomēr ir zināšanas – kur, kā,
ar ko? Skatiens pār plecu vēl iemaņas nedod, toties
noder ierosmei pašam pamēģināt. P

Rāmju apdarei izmantota laba sedzošā krāsa, kas
aizsargā arī no UV starojuma (izbalēšanas), taču nekas
nav mūžīgs. Koka logu profilus reizi 2–3 gados vērts
apstrādāt ar “Remmers” divkomponentu līdzekli – ar
vienu attauko, ar otru ievasko, izmantojot speciālu
lupatiņu, ko sagriež sīkākos gabaliņos. Izveidojas
gluds, mazliet spīdīgs pārklājums, kas patīk arī
alumīnija detaļām, bet,
nokļuvis uz stikla, tas
ir ļoti grūti notīrāms.
Preparātu par padsmit
eiro pārdod firmas
pārstāvniecībā Rīgā;
ar vienu iepakojumu,
ja pārlieku nelaistās,
pietiek divām vai
pat trim reizēm.
– Tiešām ļoti laba
lieta, reāls
efekts, tikai
reti kurš
tā dara! –
uzsver
Mārtiņš
Jankovskis.
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Koka logus lietotāji vērtē augstāk nekā
plastikāta, lai gan principiālā starpība ir tikai
rāmī un, protams, cenā. Ja īpaši neiedziļinās
tehniskajās niansēs, viss pārējais – gan stikla
pakete, gan metāla furnitūra – ir gluži tāda pati.
Kā tos uztur labā izskatā un darba kārtībā?

Saules un lietus iespaidā pirmās cieš rāmja apakšējās
detaļas un silikona hermetizācijas slānītis, līdz
mitrums tiek klāt kokam arī iekšpusē. Lūk, kāpēc
tur obligāti vajadzīgs vismaz augšējais alumīnija
aizsargprofils, ko ražotāji sauc par ūdens lāseni vai
FA 21 uzliku! Palūkojiet, vai meistari nav aizmirsuši
to uzlikt...

Apakšējai eņģei noņemot dekoratīvo uzliku, var
piekļūt vertikālajai skrūvei, kas vērtni esošajā līmenī
ļauj vienmērīgi pacelt uz augšu (protams, arī nolaist
zemāk!). Pirmoreiz iemēģinot roku regulēšanā,
vispirms jāiztīra vītne, jo šeit noteikti palikušas ailas
apdares pēdas. Darbošanās notiek ar pulksteņmeistara
precizitāti laikrāža kustības virzienā tikai 2–3 mm
sektora robežās, jo pilns skrūves apgrieziens nozīmē
ļoti daudz. Pacelšanu ierobežo attālums līdz loga
rāmim augšpusē: konkrētajā gadījumā šeit manevram
ir tikai 3 mm! Ja pārcenšas, sāk sprūst vērtne atgāšanas
pozīcijā, un tad tā jānolaiž zemāk!

Vai logam (durvīm) ir problēmas?
To viegli konstatēt, aplūkojot
fiksatoru, kas pieskrūvēts
apakšmalā pie rāmja. Ja vidusdaļā
alumīnijs noberzts spožāks nekā
malās, vērtni nepieciešams regulēt.
Ikdienā logu virinot, šo vajadzību
var pat nenojaust, jo vēl nekas
nesprūst. Arī furnitūru tā uzreiz
nevar samaitāt, bet katra kaite
ar laiku pāriet hroniskā stadijā,
kad jau atslēdzas kāda lietošanas
funkcija. Ja salūzusi tikai detaļa,
pasākums izmaksā 30–40 eiro,
meistara divreizēju vizīti ieskaitot,
taču vecākiem logiem ar retāku
furnitūru var paiet pat mēnesis,
kamēr vajadzīgo kaut kur Eiropā
sameklē.

REKLĀMA
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Eņģē ir vēl viena mazāka skrūvīte,
kas ļauj regulēt blīvgumijas
piespiedienu, proti, attālumu starp
abiem rāmjiem (vērtni un logu).
Kaut gan runa ir tikai par milimetra
desmitdaļām, šis ir risinājums,
kad gumijas jau nodilušas vai
iekaltušas, bet vēl negribas tās
mainīt.

Blīvgumijas piespiedienu regulē arī furnitūras
kustīgajās detaļās (šajā vērtnē tādas ir piecas!). Skrūvi
pārgriezt nevar, jo tā ir ekscentriska. Tikai divas
pozīcijas: korpusā redzamo iezīmi pavēršot pret rāmi,
piespiediens ir maksimāls. Ļoti taupīgi ļaudis vasarās
to atslābina, vēlreiz pagriežot par 180 grādiem. Daudz
svarīgāk atcerēties, ka šīs vietas regulāri jāeļļo!

Augšējā eņģē regulēšanas skrūve iestrādāta
horizontāli. Griežot to pulksteņa rādītāja virzienā,
vērtni velk tuvāk eņģei, proti, rāmi regulē pa diagonāli,
paceļot tā pretējo stūri. Šo darbu vieglāk veikt pie
atvērta loga. Visas darbības – tikpat filigrānas.

Vietas, kur notiek berze, ir pelnījušas labas smērvielas.
Profesionāļi atzīst kvalitatīvās vācu firmas “Würth”
eļļas un smēres. Vara piedevas dēļ šī tūbiņa maksā
aptuveni 13 eiro, bet pietiek visam atlikušajam logu
mūžam!

Profesionāļa instrumentu komplekts furnitūras
remontam. Amatierim nepieciešams tikai tas, kas
atgādina burtu L. Gudri salocīta sešstūra atslēga, kas
vienlīdz ērti ļauj regulēt gan apakšējo, gan augšējo
eņģi. Protams, var izlīdzēties arī ar tām, kas brīvi
nopērkamas būvmateriālu veikalos. Komplektā vienmēr
atradīsies pareizais izmērs!

Blīvgumiju bizness Eiropā plaukst
neatkarīgi no profilu un pakešu
ražotāju aktivitātēm, tāpēc
sortiments skaitāms simtos, jo
īpaši plastmasas logiem. Koka
rāmjiem latvieši lielākoties
izmanto vācu firmu “Schlegal”
un “Deventer” preci. Labākas
ir pildītās, kas kļūst aizvien
populārākas nesen. Nopērkamas
specializētajās tirgotavās,
aptuvenā cena – līdz vienam eiro
metrā, un arī krietni dārgākas.

Sludin ā jumi
 IA “Senlejas” pērk liellopus, teļus un jērus.
S
Augstas cenas bioloģiski audzētiem liellopiem.
Tūlītēja samaksa. Tālr. 26604491, 26319888,
65033720.
SIA "Anidax Eko" pērk īpašumus ar mežu,
cirsmas, var būt ar apgrūtinājumiem. Iespējams
avanss. tālr. 28338175,
Bezmaksas tālrunis 80000899.

LPKS "Rūjienas oga" iepērk smiltsērkšķu
ogas no lauka (nogrieztas ar zariņiem). Cena 1,
50 EUR/kg. Samaksa tūlītēja. Tālr. 29176158.

Pērkam dzintara rotas, krelles, brošas, kulonus.
Izbraucam pie klientiem Latvijas robežās.
Tālr. 28776914.
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Blīvgumiju nomaiņa koka logiem ir ļoti vienkārša: veco izvelk no izfrēzētās gropītes, jauno
iesprauž vietā, kur tā pati nofiksējas. Ražotāji tās liek vienā gabalā, stūros izkniebjot
atbilstīgus trīsstūrīšus, un savienojumu veido rāmja augšpusē. Mājas apstākļos to iespējams
atkārtot tikai ar speciālu instrumentu, ko iegādāties nav vērts (maksā vairāk nekā 100 eiro!).
Droši var izmantot četrus atsevišķus posmus, stūrus ar parastām šķērēm nogriežot 45 grādu
leņķī. Līme savienojumos nav nepieciešama.
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SIA "Čiekuri" pērk
MEŽA ĪPAŠUMUS.
Mob. tālr. 29138000.

