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Medinė pakyla
Patikimas pagrindas

Medinė pakyla

Pakylą panaudosite
pačioms įvairiausioms
reikmėms. Ją pagaminti
visiškai nesudėtinga. Mes
papasakosim, kaip.tai
padaryti.
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Įžanga

Mūsų pakylą galite panaudoti, kam tik norite: galbūt ji taps puikia vieta jūsų
kambariniams augalams. Arba pagražins jūsų terasą. Arba rasite jai vietą savo
kambaryje. Leiskite pasireikšti savo fantazijai
Mūsų pakylos atraminė konstrukcija sudaryta iš trijų sijų, ant kurių tvirtinasi
rėmas ir dengiamosios lentos. Rėmas išsikiša į viršų tiek, kad dengiamosios
lentos, kurios prisukamos prie sijų, gulėtų lygiai su jo paviršiumi. Jei norėsite
pakylą padaryti didesnę, atminkite, kad dengiamosioms lentoms atremti
maždaug kas 50-60 cm turėsite pritvirtinti papildomas sijas.
Toliau pateikiama gamybos instrukcija yra pritaikyta darbui naudojant 27 mm
storio klijuotą eglės medienos plokštę. Jei naudosite kitas medžiagas arba
kitokius ruošinių storius, turite atitinkamai pakoreguoti dalių sąrašą.
Atkreipkite dėmesį: eglės mediena – net padengta laku ar lazūra – mažiau
atspari atmosferos poveikiui, nei kitos rūšies mediena. Jei tai netenkina jūsų,
geriausia naudokite tikmedžio ar akacijos medieną.
Reikalingas dalis, jei įmanoma, užsakykite supjaustyti prekybos centre arba
staliaus dirbtuvėje.
Reikalingi elektriniai įrankiai:
> Ekscentriniai šlifuokliai
> Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas
> Akumuliatorinis suktuvas
> Dažų purškimo sistema
Kita papildoma įranga:
> Medienos grąžtų rinkinys
> Gilintuvas
> Metras, minkštas pieštukas, trintukas, drožtukas
> Šlifavimo popierius, grūdėtumas 120
> Skudurėlis
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Detalus medžiagų sąrašas:
vnt.

Pavadinimas

Ilgis

Plotis

Storis

Medžiaga

3

Atraminės lentos

1.000
mm

135 mm

27 mm

Klijuota
eglės
mediena

3

Stačiakampė mediena

1.000
mm

58 mm

38 mm

Stačiakampiai
egliniai
tašeliai
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Rėmo lentos, ilgosios

1.000
mm

85 mm

27 mm

Klijuota
eglės
mediena

2

Rėmo lentos, trumposios 1.054
mm

85 mm

27 mm

Klijuota
eglės
mediena

7

Dengiamosios lentos

135 mm

27 mm

Klijuota
eglės
mediena

986 mm

maždaug Varžtai įleidžiama
45
galvute, 4 x 60 mm
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Sijų sujungimas

3

Rėmo ir sijų sujungimas

4

Dengiamųjų lentų tvirtinimas

Pradėkite nuo trijų sijų sujungimo varžtais. Kiekviena iš jų sudaryta iš tašelio su
atramine lenta. Abu šoniniai tašeliai dedami lentų kraštuose, o vidurinis tašelis
– per vidurį atraminės lentos. Prisukite tašelius per atramines lentas iš apačios,
naudodami akumuliatorinį suktuvą ir 4 x 60 mm varžtus.
Paguldykite rėmo lentas viršutinėmis briaunomis į apačią taip, kaip vėliau
norėsite jas sujungti. Trumposios lentos turi būti tarp ilgųjų. Prisukite lentas prie
rėmo, naudodami akumuliatorinį suktuvą ir 4 x 60 mm varžtus. Montuodami
turėkite omenyje patarimus dėl dviejų medienos ruošinių sujungimo, aprašyto
ankstesniame projekto etape.
Dabar fiksuokite sijas lygiagrečiai ilgosioms rėmo lentoms iš apačios, kaip
parodyta brėžinyje. Atraminės lentos turi būti iš viršaus. Sija, su prisuktu per
vidurį tašeliu, tvirtinama viduryje, o sijos, su kairiame ir dešiniame krašte
prisuktais tašeliais, tvirtinamos atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėse.
Dabar prisukite sijas, naudodami akumuliatorinį suktuvą ir 4 x 60 mm varžtus.
Montuodami turėkite omenyje patarimus dėl dviejų medienos ruošinių
sujungimo.
Sekančiame etape gręšime skyles dengiamųjų lentų prisukimui. Tašelių
viduryje (žr. brėžinyje) išgręžkite po dvi skyles ir jas įgilinkite. Išdėstykite
dengiamąsias lentas ant rėmo, naudodami 7 mm tarpinę kaladėlę, skirtą
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išlaikyti atstumui, ant sijų ir prisukite jas akumuliatoriniu suktuvu 4 x 60 mm
varžtais.
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Medienos paviršių šlifavimas

6

Paviršių padengimas lazūra

7

Baigta!

Tam, kad galėtumėte kuo geriau apdirbti paviršių, turite atlikti šlifavimo darbus
dar prieš surenkant baldą.
Pirmiausia nusklembkite visas briaunas, apdirbdami jas 120 grūdėtumo
šlifavimo popieriumi 45° kampu, kad susidarytų nedidelė nuožulna. Matomus
paviršius visuomet šlifuokite pagal plaušo kryptį, pirmiausiai šiurkštesniu (120,
180 grūdėtumo), o paskui smulkesniu (iki 240 grūdėtumo) šlifavimo popieriumi.
Paskui paviršiai nuvalomi drėgna kempine. Medienai džiūstant pasišiaušia
maži pavieniai plaušo plaukeliai, kuriuos jums tada reikia atidžiai nušlifuoti
180 grūdėtumo šlifavimo popieriumi. Atlikus tai, mediena yra paruošta paviršių
padengimui. Mažas patarimas: atkreipkite dėmesį, kad šlifavimo popierius
nebūtų pernelyg nudilęs, nes tada medienos plaušeliai bus ne nupjaunami, o
tik prispaudžiami prie paviršiaus.
Pirmiausiai atidžiai perskaitykite gamintojo patarimus, susijusius su naudojimu
ir sauga. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje ir venkite ten rūkyti, valgyti ir
gerti.
Padenkite storu lazūros sluoksniu, naudodamiesi smulkaus purškimo sistema
ir pašalinkite lazūros perteklių kempine. Turėkite omenyje gamintojo nurodytą
džiūvimo laiką.

Bosch neprisiima jokios atsakomybės už pateiktų instrukcijų išsamumą ir teisingumą. Be to, Bosch
pabrėžia, kad šiomis instrukcijomis yra naudojamasi savo pačių rizika. Prašome imtis visų būtinų
priemonių, kad užtikrintumėte savo saugumą.

