
        Návod na ošetřování a čištění 
 

pro  
 

 

DŘEVO VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ 
 

 

 
Oblasti použití 

 
Terasy, pergoly, pavilony, palubky, lávky, můstky a také zahradní nábytek jako stoly, židle, lavice z tvrdého dřeva, 
např. afzelia, afrormosia, bangkirai, douglaska, dub, frameri, ilomba, iroko, jatai, kaori, modřín, makroé, meranti, 
oregon pine, radiata pine, red cedar, red narra, redwood, robinie, sapelli, sipo nebo teak a také pro všechny 
jehličnaté dřeviny. 

 

Pravidelné čištění a ošetřování 
 
Pro pravidelné odstraňování nečistot použít produkt Mýdlo na dřevo. Zředit jej v poměru 1:200 s vodou. Tímto 
roztokem povrch důkladně navlhko vytřít. Používat důkladně vyždímané hadry nebo mopy.  

 

Odstranění zašedlého závoje – intenzivní čištění 
 
Prach a hrubé nečistoty z povrchu zamést smetákem nebo setřít měkkým hadrem. Povrch dřeva předvlhčit čistou 
vodou. Pro odstanění zašedlého závoje a přilnutých nečistot použít produkt Odstraňovač povlaku. Nanést jej 
štětcem (pokud možno s umělými vlákny bez kovových částic) nebo válečkem sytě na povrch a nechat minimálně 
10 minut působit. Poté povrch mechanicky vydrhnout brusným rounem (např. houbou s bílým padem nebo 
kartáčem) po směru vláken dřeva. Brusné rouno nebo kartáč průběžně čistit vodou. Povrch po čištění důkladně 
opláchnout vodou (např. postříkat vodou ze zahradní hadice). Na velmi odolných nečistotách popř. postup 
zopakovat a nechat produkt déle působit. 
 
Po dokonalém zaschnutí dřevěný povrch znovu ošetřit, např. Terasovým olejem světlým nebo Bangkirai olejem 
tmavým – viz následující kapitola. 
 
Upozornění: 
Navazující choulostivé povrchy chránit před postříkáním, např. zakrýt ochrannou fólií. Při použití zamezit styku s 
kovem, používat pokud možno plastové štětce nebo plastové kartáče. Pro čištění nikdy nepoužívat vysokotlaké 
čistící stroje nebo tvrdý brusný papír, neboť způsobí zdrsnění povrchu, přirozený obsah vosků a olejů bude 
odstraněn, povrch zvětrává, špiní se a je náchylnější na působení vody. 
Pro odstranění skvrn a zabarvení a pro dosažení hladkého povrchu ručně přebrousit povrch jemným smirkovým 
papírem (zrnitost 400). Při strojovém přebroušení vzniká teplota, díky které může vzniknout zčernání spár! Brusný 
prach odstranit setřením vlhkým hadrem.  

 
Olejování povrchu 
 
Terasový olej světlý nebo Bangkirai olej tmavý jsou speciální oleje na bázi rostlinných olejů pro použití ve 
venkovním prostředí. Díky velmi dobré nasávací schopnosti je dřevo konzervováno, póry ovšem zůstávají otevřené 
a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna.  
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Pracovní postup: Aplikace oleje je možná při venkovní teplotě minimálně 10°C. Impregnované dřevo musí být 
intenzivně vyčištěno dle kapitoly 3. Po dokonalém vyschnu  dřeva olej rovnoměrně nanést na povrch ve směru 
kresby dřeva štětcem nebo hadrem, který nepouš  vlákna. Po asi 30 minutách působení přebytečný olej ještě 
jednou důkladně rozetřít popř. setřít štětcem nebo hadrem. Dřevo po zaschnu  přes noc znovu naolejovat 
štětcem nebo hadrem, který nepouš  vlákna. Přitom tak dlouho pracovat mokré do mokrého, až je dřevo úplně 
nasyceno. Přebytečný olej důkladně odsát.  
 
Důležitá upozornění 
 
Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které 
byly odsouhlaseny s výrobcem. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných 
informacích pro transport, kladení a údržbu. Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma 
svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365. Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a 
čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navš vte naše webové 
stránky www.brased.cz .  
 
 
Výrobce: 
CC-Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn 
www.dr-schutz.com 
 
Prodejce:  
BRASED EUROTEXTIL CZ, spol. s r.o. 
Škrobárenská 10, 617 00 Brno 
telefon:  +420 737 211 548    
e-mail:   obchod@brased.cz  
www.brased.cz  
          Vydáno: CC-11.16 
          Změna:  
          
 
Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost. 
 
 

http://www.dema-dekor.cz/
http://www.dr-schutz.com/

