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Ošetření venkovních teras 
– víte čím a jak?

V posledních letech se stalo moderní záležitostí 
budování teras. Nejen kolem rodinných domů, 
ale velice často i v komerčních objektech. Spek-
trum zde použitých materiálů je široké, my se nyní  
budeme věnovat především terasám dřevěným. 
Dřevo používané na terasy je buď exotické (teak, 
bangkirai, douglaska, massaranduba  atd.), nebo 
evropské (modřín, smrk, borovice, dub, akát).  
Ať už je použito kterékoliv z výše uvedených, je 
potřeba zodpovědět dvě základní otázky: 
 
1) Čím natřít a udržovat? 
2) Jak zrenovovat?



Čím natřít a udržovat novou terasu?
U exotických dřevin je ideální použít na ochranu terasový olej. 
Na našem trhu je velké množství olejů různých výrobců a názvů. 
V každém případě je to kombinace lněného a dalších přírod-
ních olejů. Do této kategorie patří TOP terasový olej. Jedná se 
o ošetřující olej, jehož úkolem je chránit dřevinu před vodou 
a nežádoucím účinkem UV záření. Je třeba si uvědomit, že re-
novační interval, což je doba, po které je nutné provést další 
nátěr, se pohybuje v řádech měsíců, jelikož se olej působením 
povětrnostních vlivů rovnoměrně odbourává. To znamená, že 
když si terasu z teakového dřeva natřete na jaře 2x TOP teraso-
vým olejem v odstínu Teak, měli byste na podzim terasu očistit 
od nečistot a provést jeden renovační nátěr. Pakliže je méně vy-
užívaná a původní nátěr funkční (voda vytváří na nátěru kuličky  
a nevsakuje se), stačí tato renovace až na jaře, ne však déle.  
Další možností je použití Terasového oleje [eco], což je olej  
na vodní bázi z obnovitelných surovin. Tento olej je nutné apli-
kovat ve velmi tenké vrstvě! Není možné jej kombinovat s výše 
uvedeným TOP terasovým olejem, oproti kterému má však delší 
renovační interval, který se dokonce, z důvodu přilnavosti, nesmí 
provést dříve než po 6 měsících.

Tuzemské dřeviny je dobré rozdělit do dvou skupin.  
Do té první patří dřeviny jehličnaté. Převážně používané jsou 
modřín, smrk a borovice (ať už tuzemské, severské či sibiřské 
varianty). I když se názory různí, my doporučujeme pod olej po-
užít vhodnou impregnaci, v našem případě Holzschutz-Grund, 
jenž ochrání dřevo před hnilobou, plísní, zamodráním a vlhkostí. 
Následně poté použít výše uvedené terasové oleje TOP terasový 
olej nebo Terasový olej [eco]. Bezbarvá varianta není vhodná  
na plochy vystavené UV záření, jelikož neposkytuje v tomto směru 
dřevu žádnou ochranu. Druhou skupinu potom tvoří akát a dub.   
U akátu je vhodná úprava pouze TOP terasovým olejem. Ne-
musíte použít impregnaci, protože dřevo akátu obsahuje silice 
odpuzující škůdce a je odolné vůči hnilobě a plísním. U dubu je 
způsob vhodného ošetření asi nejsložitější. Poměrně často se 
setkáváme s názorem „Nenatírat ničím a nechat přirozeně ze-
šednout“. Tento názor zastáváme u použití dubu v exteriéru také.

Tepelně upravené dřevo. Jedná se o dřevo upravené speciálním 
tepelným procesem. Na tento materiál je potom doporučeno po-
užít produkt Terasový olej [eco].

!! Je vhodné věnovat pozornost příčným řezům a tyto opatřit ná-
těrem Ochrana příčných řezů (extra). Prodloužíte tak životnost 
plochám, jež jsou náchylnější na pronikání vlhkosti do dřeva.
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Holzschutz-Grund

Ochranný nátěr příčných řezů

Ochrana jehličnatých dřevin  
proti zamodrání, hnilobě a plísním

Prostředek chránící řezné  
a čelní plochy dřeva

na bázi 
rozpouštědel

do 
exteriéru

do 
exteriéru

Produkt je určen pro preventivní 
a základní ochranu dřeva, tak  
pro jeho impregnaci. Je vhodný  
pro ošetření jehličnatého i list-
natého dřeva, pro staticky ne-
namáhané venkovní dřevěné dílce 
bez kontaktu se zemí, tvarově 
nestálé a omezeně tvarově stálé 
dílce (štíty a fasády, střešní dílce  
v zahradě, přístřešky). Po zaschnutí 
(min. 24 hodin) můžete provést 
dokončovací nátěr např. TOP tera-
sový olej, Terasový olej [eco].

Vytvořením bezbarvého hydrofob-
ního filmu zabraňuje pronikání  
vlhkosti a tím zamezuje ne-
žádoucím vlivům, jako je hniloba 
dřeva nebo zvětšování objemu 
natíraných dílců. V případě  použití 
produktů TOP terasový olej, Tera-
sový olej [eco], které nevytváří film, 
následuje aplikace po kompletním 
nanesení těchto produktů, protože 
by jinak nedocházelo k vsakování.

na bázi 
vody



Jak zrenovovat?
Pokud se o terasu staráte tak, jak je popsáno dříve, dále už číst 
nemusíte. Jestliže se však pravidelná údržba opomene, i zde je 
řešení, vzhled terasy opět oživit.

První možností je použití produktu Odstraňovač šedi dřeva. 
Jedná se o set speciálního čistícího gelu a kartáče na jeho apli-
kaci. Tento prostředek dokáže vaši zešedlou terasu oživit a od-
stranit rozpadající se lignin, jenž šedý odstín vytváří. 

Druhou možností je použití produktu Odstraňovač nátěrů dřeva. 
Jedná se zde opět o set speciálního čistícího gelu a tentokrát 
dvou kartáčů. Prostředek je určen na odstranění zbytků zvětra-
lých nátěrů a znečištění.

V obou těchto případech je doporučeno nechat po ošetření 
dřevo dostatečně proschnout a po té postupovat jako u dřeva 
nového.

Odstraňovač šedi dřeva 
Speciální čistič a odstraňovač šedi  
pro dřevo v exteriéru

před použitím 
dobře 

promíchejte!

do 
exteriéru

neskapává

na bázi 
vody

Speciální nátěr pro odstranění 
starých, zvětralých částí dřeva  
z dřevěných teras a jiných 
dřevěných konstrukcí. Účinně 
odstraňuje nečistoty, šedé za-
barvení, stopy po korozi, řasy  
a mech. Během nanášení udržujte 
ošetřované plochy vlhké. 

před ošetřením po ošetření 



Odstraňovač nátěrů dřeva

WPC-Imprägnier-Öl

Speciální čistič zvětralých nátěrů  
pro dřevo v exteriéru

Speciální olej pro WPC  
na bázi rozpouštědel

před použitím 
dobře 

promíchejte!

do 
exteriéru

neskapává

na bázi 
vody

Odstraňuje zbytky zvětralých 
nátěrů a znečištění na dřevěných 
terasách (oleje a tenkovrstvé 
lazury), zejména účinný je na tera-
sách s drážkováním. Po nanesení 
čističe postříkejte ošetřovanou 
plochu postřikovačem vodou  
a nechte 30 minut působit, abyste 
aktivovali činné látky. Následně 
kartáčem vyčistěte. 

Jestliže se zde zmiňujeme o te-
rasách, je vhodné nezapomenout 
na moderní materiál WPC. I pro 
tento materiál máme v sortimentu 
udržovací olej WPC-Imprägnier-Öl 
sloužící k osvěžení původního od-
stínu.

před ošetřením po ošetření 

na bázi 
rozpouštědel

před použitím 
dobře 

promíchejte!

do 
interiéru 

i exteriéru

lazurovací/
hedvábně

matný
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