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Drevo použité v našej domácnosti
či už ako interiérový alebo exte-

riérový nábytok, eurookná, dvere ale-
bo trebárs podlaha je exkluzívny ma-
teriál, ktorý si od nás vyžaduje pravi-
delnú starostlivosť. Drevo je živá hmo-
ta a aj po rokoch reaguje na teplotu
a vlhkosť. Odborníci nám odporúčajú
používať špeciálne prostriedky na
ošetrovanie, aby sme znásobili
ochranný účinok za predpokladu, že
chceme predĺžiť životnosť dreva aj sa-
motného výrobku, ktorým sme oživili
náš interiér či exteriér.

Eurookná, exteriérové
a interiérové dvere

Drevo použité v exteriéri je potreb-
né chrániť vhodnou povrchovou
úpravou proti poveternostným vply-

vom aj proti mechanickému poškode-
niu. Odporúčajú sa rôzne oleje, vos-
ky a nátery na báze špeciálnych živíc
alebo na báze tzv. akrylátových dis-
perzií (vodná báza).

Impregnaãné prostriedky
Sikkens Cetol WV 881

Obsahujú aktívne látky, ktoré ochra-
ňujú drevo proti drevokazným hubám
a modrej hnilobe. Znižujú pohlcovanie

Základné nátery - moridlá
Sikkens Cetol WP 560/562
Moridlá tvoria spájací prvok medzi

samotným povrchom dreva a náte-
rom. Ich zloženie ovplyvňuje najdô-
ležitejšie vlastnosti náterového systé-
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Ošetrovanie dreva
v exteriéri aj interiéri
„Drevo je úÏasné a nádherné. Príroda je skutoãn˘m majstrom

vo vytváraní materiálov, ktoré sú jedineãné
a nenapodobiteºné.”

Zaãínam citátom, ktor˘ som si poÏiãal z úst nemenovaného
ãloveka, ktor˘ je s drevom úzko spät˘, rozumie mu, pozná ho

ako materiál, surovinu a vie, ão drevo dokáÏe, ak mu vie
ãlovek pomôcÈ správnym smerom.

vlhkosti, bránia vysychaniu či napúča-
niu dreva a upravujú aj jeho savosť.
Aplikujú sa máčaním, polievaním prí-
padne natieraním. Sú označené znač-
kou kvality RAL a sú zdravotne
neškodné a ekologicky prijateľné.

Paleta z viacer˘ch Cetol lazúrovacích odtieÀov Sikkens.

Znaãne po‰koden˘ (popraskan˘) náterov˘ film po údere ºadového krúpu.
Po‰kodenie vidieÈ pri 30-násobnom zväã‰ení pod mikrolupou. Cez trhlinky sa
dostáva vlhkosÈ a následne modrá hniloba.

Trvalo pruÏn˘ lazúrovací film Cetol WF 950/955 po údere ºadov˘m krúpom -
viditeºne viac ochrany pre namáhané drevené kon‰trukãné prvky. Film je
nepo‰koden˘ na základe technológie PowerFeed.
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mu, ako sú pružnosť a priľnavosť,
hlavne za mokra. Základné nátery sa
vyrábajú v mnohých farebných odtie-
ňoch, od prírodného dreva až po mo-
derné trendové odtiene.

Odporúčajú sa aplikovať máčaním,
polievaním prípadne natieraním.

Medzivrstva náterového
systému Sikkens Cetol

WM 660
Zvyšuje bezpečnosť náterového

systému. Aplikácia máčaním umožňu-
je lepšie vyplnenie pórov a ochranu
plochy priečnych rezov a V-spojov.

s technológiou PowerFeed sa
vyznačuje malou citlivosťou na vodu,
vyššiou pružnosťou, a tým predstavu-
je najnovšiu generáciu lakov a lazúro-
vacích náterov s dlhodobou ochranou.

Ochrana náterového
systému

Na predĺženie životnosti povrcho-
vých náterov ponúkajú výrobcovia tzv.
udržiavacie sady (špeciálny čistič
a ošetrovacie mlieko), ktoré predĺžujú
interval medzi renováciami.

Ošetrovacie mlieko
Je špecializovaný náterový systém,

ktorý slúži na ochranu eurookien,
exteriérových aj interiérových dverí
a rôznych stavebných konštrukcií
z dreva. Aplikáciou mlieka na drevený
povrch sa uzatvoria mikrotrhliny, ktoré
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Rubbol WF 380 – krycí koneãn˘ lak
v polomatnom vyhotovení na báze
vody pre veºkov˘robu.

Náterové systémy na ochranu
dreven˘ch stavieb, altánkov,
fasádnych obkladov...

Medzivrstva spája drevo a vrchnú fi-
nálnu vrstvu. Aplikujeme ju máčaním
alebo polievaním.

Finálna vrstva Sikkens
Cetol WF 950/955

Dlhodobá ochrana bola vyvinutá
vďaka novej technológii PowerFeed.
Výsledkom je zosilnená „power“ štruk-
túra, ktorá zmenšením veľkosti častíc
lepšie chráni drevo pred poveter-
nostnými vplyvmi. Finálna vrstva

Náterové systémy na ochranu
dreven˘ch stavieb, altánkov,
fasádnych obkladov...

by mohli spôsobiť vniknutie vody pod
náterový film, a tým sa zabráni poško-
deniu dreva.

Jeho aplikáciou oživíme lesk aj far-
bu povrchu a chránime si tým nielen
povrch, ale celý výrobok.

Náterové systémy
Cetol Novatech, HLS Plus

a Filter 7
Tieto transparentné systémy na bá-

ze alkydových živíc je možné apliko-
vať natieraním na ochranu drevených
stavieb, altánov, plotov… Vyznačujú
sa vynikajúcou výdatnosťou, vysokou
sušinou, vysokou elasticitou, dobrou
penetračnou schopnosťou, atď.

Bc. Maro‰ Ëapák
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