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Instrukcja użytkowania drewnianego tarasu
Powierzchnie tarasowe pokryte systemem ochronnym olejów do drewna
charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia,
zaplamienia i inne). Produkt ochronny doskonale zabezpieczy taras , znakomicie ochroni
przed szarzeniem deski , ale nie zwolni nas z obowiązku pielęgnacji. Dlatego, jeżeli chcemy
cieszyć się pięknym widokiem zadbanego tarasu przez cały okres jego użytkowania, musimy
należycie pielęgnować jego drewnianą powierzchnię. Procesu patynowania nie da się w pełni
zatrzymać, można go jednak zdecydowanie opóźnić, poprzez regularne pielęgnowanie
drewnianego pokrycia.
Największym zagrożeniem dla powłok olejowanych jest wpływ warunków
atmosferycznych ( słońce i deszcz) oraz piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała. Dlatego też
pielęgnacja powierzchni ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu powłok olejowych.
Pielęgnując uzupełniamy powłoki wosków, które przy powierzchniach podlegają wycieraniu.
Tarasy pokryte tym systemem są bardzo trwałe, a system pielęgnacji jest kompletny i łatwy
w aplikacji. Oleje i woski pielęgnują drewniany taras, podkreślając jednocześnie
charakterystyczną strukturę drewna. Zastosowanie odpowiednich środków chroniących
powierzchnię drewna sprawi, że taras wykonany z cennego drewna egzotycznego przez długi
czas wyglądać będzie atrakcyjnie i świeżo. Zaolejowane drewno dzięki woskom otrzymuje
przyjemną, jedwabiście gładką powierzchnię która po upływie 2-3 tygodni od zabiegu
malowania osiąga wysoki stopień hydrofobizacji, co najłatwiej zaobserwować podczas
padającego deszczu.
Promienie ultrafioletowe światła słonecznego mogą na skórze ludzkiej wywołać
oparzenia. To samo promieniowanie szkodzi także niechronionemu drewnu, powodując
rozkład substancji lepiszczowej- ligniny. Drewno staje się najpierw brązowe, a z biegiem
czasu szare. Włókna drewna rozklejają się, poddana erozji powierzchnia drewna staje się
podatna na działanie kolejnych wrogów drewna. Olej ochronny nawet w wersji bezbarwnej
(UV Natur) doskonale zabezpiecza drewno przed promieniowaniem UV.
Aby jeszcze lepiej zabezpieczyć drewno przed słońcem, należy zastosować olej ochronny w
kolorze np. Bangkirai. Pigmentowanie powłoki oleju, transparentnymi pigmentami z
tlenkiem żelaza i dwutlenkiem tytanu pozwala na zdecydowane zwiększenie ochrony drewna
przed wpływem promieni UV oraz stanowi jednocześnie jego dodatkową dekorację.
Właściwa pielęgnacja drewna
Zabiegi pielęgnacyjne należy z reguły przeprowadzać dwa razy w roku. W tym celu należy
powierzchnie tarasu zmyć specjalnym środkiem czyszczącym do drewna. Zabieg polega na
naniesieniu środka w odpowiednim rozcieńczeniu na powierzchnię drewna (w zależności od
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stopnia zabrudzenia), wyszczotkowaniu i spłukaniu wodą. W celu usuwania zielonych
nalotów z glonów można skorzystać także ze środków ochronnych do drewna. W komplecie
produktów do pielęgnacji znajduje się również środek do odszarzania powierzchni drewna,
który przywraca drewnu naturalnie świeży wygląd i ma zastosowanie do wszystkich rodzajów
drewna twardego i miękkiego stosowanego na zewnątrz, np. stare deski tarasowe . Ostatnią
operacją w trakcie odświeżania tarasu jest naniesienie dwóch warstw oleju.
Wstępna impregnacja olejem wyrównuje różnice chłonności drewna a nałożenie kolejnej
warstwy pozwala uzyskać równomierną powłokę i zapewnia pełną ochronę. Olej do drewna
łączy w sobie filozofię naturalnego oleju z nowoczesną ochroną drewna. Oznacza to działanie
substancji czynnych wobec grzybów wywołujących siniznę, powodujących przebarwienia,
oraz ochronę przed pleśnią. Wobec wszystkich powierzchni impregnowanych olejami do
drewna mają zastosowanie następujące zasady:
• Dzięki doskonałym właściwościom penetracji na powierzchni drewna nie powstaje
żadna powłoka,
• Oleje nie złuszczają się, a pomalowane nimi powierzchnie można bez trudu
pielęgnować,
• W olejach tych stosuje się szczególnie odporne na promienie UV transparentne
pigmenty. Pomalowana w ten sposób powierzchnia w pełni podkreśla strukturę i
piękno drewna i jest jednocześnie doskonale zabezpieczona.
Zasady pielęgnacji bieżącej i okresowej drewnianego tarasu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaolejowany taras w klimacie umiarkowanym nadaje się do użytkowania po 48 godzinach
wysychania,
Trwałość desek wydłuży się przez częste usuwanie brudu, liści, igliwia i gałęzi zarówno z
powierzchni, jak i spomiędzy desek tarasu,
Eliminowanie pleśni- drewno jako materiał naturalny podatny jest na zaatakowanie przez
pleśń, kiedy zauważymy charakterystyczne plamki na tarasie należy je natychmiast usunąć,
Doniczki, czy meble znajdujące się na tarasie mogą przyczynić się do skrócenia żywotności
desek. Tylko regularne i częste przesuwanie ich pozwoli uniknąć obszarów wilgotnościowych
i plam na powierzchni desek,
W okresie zimowym bardzo istotne jest usuwanie śniegu z powierzchni desek, można to
wykonywać za pomocą plastikowej szufli lub szczotki,
Zabronione jest stosowanie soli, myjki ciśnieniowej, oraz odrywanie kawałków lodu z tarasu
przy użyciu ostrych narzędzi ,
W użytkowaniu należy mieć na uwadze naturalną pracę drewna w związku ze zmianami
wilgotności. Jest to szczególnie łatwe do zaobserwowania na tarasach południowych,
Praca drewna może doprowadzić do poluzowania wkrętów, dlatego po zimie warto je
dokręcić, a niekiedy nawet wymienić.
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Cechy, dzięki którym pamiętamy, że drewno to materiał naturalny
•

•

•

•

•

•

Patynowanie (Szarzenie) tarasu. W wyniku działania zewnętrznych warunków
atmosferycznych- promieni słonecznych i wilgoci, na drewnie znajdującym się na zewnątrz
tworzy się srebrzysto- szara powłoka (patyna). Naturalne szarzenie nie ma negatywnego
wpływu na żywotność desek drewnianych. Najlepszym sposobem zabezpieczania tarasu
drewnianego przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych jest krycie go olejem
do drewna przynajmniej dwa razy w roku.
Pękanie i rozszczepianie się desek tarasowych. W wyniku działania zmiennych warunków
pogodowych ( słońce i deszcz) pojawiają się nieuniknione zmiany w drewnie (np. wycieki
żywicy, pęknięcia, rozszczepianie desek, powstawanie drzazg). Pęknięcia zarówno na
końcach, jak i wewnątrz desek, podobnie jak zmiany wilgotności powietrza w przeciągu
doby- są nieuniknione. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z naturą.
Wypłukiwanie barwnika drewna z desek tarasowych („wykrwawianie” desek). Niektóre
gatunki drewna, przykładowo Bangkirai i Massaranduba zawierają barwniki, które w wyniku
działania czynników atmosferycznych ulegają wypłukiwaniu. Wypłukiwanie (wykrwawianie
desek) nie ma żadnego wpływu na stabilność, czy trwałość desek. Sączący się barwnik może
jedynie zabrudzić elementy architektury przylegającej do tarasu, takie jak: balkon,
balustradę, fasadę, czy basen.
Tworzenie się drzazg w desce tarasowej. Tworzenie się dużych drzazg i wycieków żywicy w
gatunkach drewna liściastego I klasy oferowanych przez firmę TDM zdarza się bardzo rzadko.
Można się tego spodziewać częściej, po gatunkach iglastych takich jak : Sosna, Daglezja, czy
Modrzew Syberyjski.
Zmienno-kierunkowy przebieg włókien (wykręcanie się desek). Podczas wzrostu drzewa
liściastego powstaje częściowo, zmienno- kierunkowy przebieg włókien, który prowadzi do
nieco silniejszego wypaczania się desek tarasowych. Zdarza się to w przypadku bardzo
twardych i zarazem trwałych gatunków drewna. W wyniku tego w położonych deskach
pojawiają się lekkie wykręcenia, czy łódkowate wygięcia. Ponieważ zjawisko to jest nie do
uniknięcia, jest całkowicie naturalne i stanowi odpowiedź drewna na zmienne warunki
atmosferyczne, musi ono zostać zaakceptowane.
Występowanie sęków w deskach. W przypadku desek tarasowych z drewna egzotycznego
występowanie sęków jest rzadkością. Sęki występują natomiast w przypadku gatunków
iglastych (Sosna, Daglezja, Modrzew Syberyjski). Są one naturalną cechą drewna, a
stosowana przez nas klasa jakości A/B dopuszcza występowanie „zdrowych” i „zrośniętych
sęków”.

Adres do korespondencji:
Tarasy- Drewniane- Dorota Maciejewska
ul. Żwirowa 11, 66-330 Pszczew
GBS Międzyrzecz
18 8367 0000 0029 1408 1001 0001

PODATNIK VAT
NIP 599-145-66-59

