Návod na údržbu a ošetrovanie exteriérových terasových plôch
z dreva
I keď sú exteriérové tropické dreviny a dreviny s termo úpravou veľmi odolné a nevyžadujú chemické
ošetrenie, ich napustenie a opätovné ošetrovanie olejom výrazne predlžuje ich životnosť. Olejovanie taktiež
zamedzuje šednutiu drevín, zaistí ich príjemný tmavý odtieň a vytiahne kresbu dreva. V prípade
čiastočného zhrubnutia povrchu terasových dosiek je odporučené ich jemné prebrúsenie a opätovné
naolejovanie.
Aby drevo zostalo natrvalo pekné, malo by byť chránené pred nadmerným pohlcovaním vlhkosti, pred
slnečným žiarením a mechanickým oderom. Vplyvom poveternostných podmienok a zaťažovaním podlahy
sa v priebehu sezóny olej z povrchu pomaly odstráni, tým pri dreve môže dochádzať k šednutiu a preto
potrebuje zodpovedajúcu údržbu a dodatočnú úpravu povrchu olejom. (Pri dreve bez úpravy povrchu začne
toto šednutie okamžite).

Bežné čistenie
V prípade exteriérových podláh z dreva platí pravidlo „menej je viac“ . Na bežné znečistenie stačí
zametanie resp. vysávanie hrubých nečistôt. Silné znečistenie je možné odstrániť tvrdým kartáčom
z prírodného materiálu (cirok resp. kokos). Podlahu umývajte, až vtedy ak je to naozaj potrebné, vlhkým
mopom.
Ako čistiaci prostriedok používajte iba čistú vodu prípade vodu s malým obsahom mydla.
Pre bežné čistenie je veľmi obľúbené a často používané aj čistenie vysokotlakovými zariadeniami. Pri tomto
type čistenia je však dôležité nastavenie správneho tlaku vody. Príliš vysoký tlak vody môže terasu poškodiť.
Pri silne znečistených terasách odporúčame použitie špeciálnych čistiacich prostriedkov k ošetreniu
dreveného povrchu, ktoré dokážu povrch vyčistiť nielen na povrchu, ale prenikajú až hlboko do dreva. Pri
tomto type čistenia je dôležité postupovať presne podľa návodu na použitie daného čistiaceho prostriedku.

UPOZORNENIE: nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky na umývanie riadu a octové čističe, ani
iné agresívne chemikálie.

Ošetrovanie a údržba – oživenie povrchu
Pre udržanie dokonalého
drevenej terasy je bezpodmienečne nutné 2x ročne (ideálne na jar a na jeseň) celý povrch terasy dôkladne
očistiť kartáčom a veľkým množstvom vody a následne po dokonalom uschnutí urobiť náter špeciálnym
terasovým olejom pomocou štetca alebo valčeka. Najideálnejšia je aplikácia oleja s následným hĺbkovým
vtrením pomocou špeciálneho prístroja s rotačnou kefou. Pri aplikácii oleja je potrebné sa riadiť a pokynmi
jeho výrobcu.
Dbajte na to, aby bol olej rovnomerne nanesený v tenkej vrstve v pozdĺžnom smere dosiek. Olej nechajte
schnúť min. 24 hodín. Doba schnutia oleja sa pri vlhkom počasí môže predĺžiť. V prípade potreby alebo
rýchlejšieho šednutia dosiek je samozrejme možné procedúru čistenia a natierania olejom aplikovať aj
častejšie ako 2x ročne.
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