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Návod na údržbu pre decking – exteriérové terasy a záhradný drevený nábytok 
LEN PRE DECKING A NÁBYTOK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - OLEJ 

 
 
 
Pre drevené materiály : bangkirai, massaranduba, ipe, cumaru (ost.exotické dreviny), agát, sibírsky 
smrekovec. 
 
Všeobecné pokyny : 
Vplyvom poveternostných vplyvov, zaťažovania podlahy a nábytku v priebehu jedného, dvoch rokov, sezóny sa 
olej pomaly odstraňuje a tým môže u dreva dochádzať k strate pôvodnej , resp. nanesenej farby, drevo začína 
šednúť. Pokiaľ chceme zachovať jeho pôvodný vzhľad  potrebuje zodpovedajúcu a dodatočnú úpravu olejom. 
 
Návod na údržbu : 
Po pokládke doporučujeme1  u všetkých rezných rán, otvorov pre skrutky, prípadnom menšom poškodení povrch 
terasy upraviť príslušným olejom určeným pre použitie na drevo v exteriéri. 
 
 
Pravidelná údržba : 
Povrch aj veľmi kvalitného dreva je po realizácii v nechránených vonkajších priestoroch vystavený zaťaženiu a to 
hlavne pôsobenie poveternostných vplyvov (slnko, dážď, sneh ...), námahe, používanie terasy, nábytku a preto je 
potrebné tento povrch pre zachovanie vzhľadu pravidelne udržovať. 
 
Znečistené dosky najprv dobre očistíme vodou. Odolne škvrny odstránime prostriedkami na to určenými napr. 
Wisch – Fixom. Vždy však vyberáme čistiaci prostriedok podľa druhu povrchu. 
Bežné opotrebovanie napr. malými kamienkami musí byť na doske dôkladne očistené a následne treba vykonať 
úpravu olejom. Povrchová úprava olejom sa dá previesť aj lokálne, nie je potrebné vykonávať obrusovanie 
povrchu. 
 
 
Oživenie povrchu : 
Pre udržanie stále dokonalého vzhľadu dreva, terasy, nábytku doporučujeme 1 – 2 ročne celý povrch očistiť kefou 
a väčším množstvom vody, do ktorej pridáme v prípade potreby prostriedok na čistenie dreva. Po dokonalom 
uschnutí môžeme použiť olej exteriérové použitie. 
Ak je drevo príliš zašednuté a nechceme takto zašednuté drevo môžeme po dokonalom očistení použiť prípravok 
odšdovač. (napr. OSMO). 
 
 
Údržba olejom sa používa len v tom prípade pokiaľ nechceme dosiahnuť prirodzené zašednutie, patinu 
dreva. 
 
 
 
 

                                                
1 Pokiaľ montáž terasy vykonáva naša firma a je plánovaná povrchová úprava terasy je táto vykonaná hneď po skončení realizácie. Pokiaľ to 
dovoľuje počasie v deň náteru.  


