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Návod na údržbu venkovních teras s 
úpravou povrchu olejem : 
 
Všeobecné pokyny : 
Vlivem povětrnostních vlivů a zatěžování podlahy se během sezóny 
z  povrchu pomalu odstraní původní vzhled, u dřeva může docházet 
k šednutí a proto potřebuje odpovídající údržbu i dodatečnou 
úpravu povrchu olejem. 
  
 Chceme-li  prodloužit životnost dřevěné terasy, je vhodné ji 
pravidelně ošetřovat vhodnými ochrannými přípravky a oleji, které 
udržují původní barvu, oddalují proces šednutí terasy způsobené 
UV zářením a zvyšují odolnost dřeva vůči dřevokaznému hmyzu a 
houbám. 
 
Pravidelná údržba : 
Jelikož je povrch dřeva v nechráněných vnějších prostorách 
vystaven vysokému zatížení, je nutná jeho pravidelná údržba. 
Rovněž stejně důležité je dbát na odstraňování drobného 
poškození. Znečištění a odolné skvrny lze odstranit buď tlakovou 
vodou, nebo čistícími přípravky určenými na dřevěné terasy, 
(například OSMO Wisch Fixem č. 8016)  
 Běžné opotřebení povrchu dřeva, např. malými kamínky lze lokálně 
opravit smirkovým papírem, bez nutnosti broušení celé plochy 
terasy.  
 
Oživení povrchu : 
Pro udržení stále dokonalého vzhledu Vašeho dřeva doporučujeme 
na jaře celý povrch důkladně očistit kartáčem a velkým množstvím 
vody, po důkladném uschnutí provést úpravu povrchu terasy 
například jedním z OSMO Terasových olejů na dřevo/Bangkirai olej 
světlý, bangkirai olej tmavý, olej na modřín atd.. V případě potřeby 
tento postup po zaschnutí prvního nátěru opakujte ještě jednou . 
Je-li to nutné, proveďte to samé i na podzim po ukončení sezóny. 



 

 

Dbejte vždy na to, aby byl olej rovnoměrně nanášen v tenké vrstvě 
a ve směru fládrování dřeva. Ideálně se k tomu účelu štětec šířky 
cca 10cm. 
 
 
 
 
 
Minimálně 6 –8 hodin (přes noc) nechat schnout. Doba schnutí se 
může při vlhkém a chladném počasí prodlužovat. Při druhém 
nánosu ( je-li potřeba) doporučujeme postupovat stejným způsobem 
a nechat důkladně uschnout. Terasa je pochozí po 8  
hodinách , ale úplného proschnutí dřeva se dosáhne po 5-10dnech. 
 
 
Záruky 
Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, násilné či neodborné 
zacházení, vznik výsušných trhlin a na další vady způsobené 
neodborným zásahem. Záruka se nevztahuje na menší deformace 
vlivem točitého růstu dřeva, které se bez větších problémů srovná  
při montáži terasových dílců na předem připravený rošt a které 
žádným způsobem nenaruší funkčnost terasy. Stejně tak dodavatel 
neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné údržby, čištění a 
chemického poškození nebo škody způsobené  
nadměrným suchem či ohněm. 
 
Dostupné terasové oleje: 

http://www.lakyadler.cz/cz/produkty-reseni/ochrana-
dreva-v-exterieri-392/ochrana-dreva-lazurovacia-
391/pullex-bodenoel-9696/  
 
www.ciranova.eu/cz/Exteriér/ 
 
www.oleje-osmo.cz/barvy-na-drevo-venkovni/olej-na-
terasy/ 
 
https://www.pnz.cz/osetreni-teras/  
  
Nebo jakýkoliv olej dostupný v obchodech Baumax, 
Hornbach,…  


