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1. Odpowiednie przygotowanie pod o a przed 
malowaniem
Powierzchnia drewna, które zamierzasz za-
bezpieczy  musi by  czysta, sucha, g adka, 
bez ladów biokorozji.  Elementy, na których 
rozwin  si  grzyb, oraz te zaatakowane przez 
larwy owadów, nale y usun  lub wymieni .
W przypadku renowacji, gdy stara pow oka 
jest uszkodzona, nale y usun  z uszczaj c
si  warstw  mechanicznie (za pomoc  papieru 
ciernego) lub chemicznie (za pomoc rodka 

do usuwania starych pow ok). Przed malowa-
niem nale y tak e usun  z powierzchni po-
szarza e warstwy drewna, które mog  zmniej-
szy  przyczepno  nowej pow oki.

2. Zabezpieczenie przed biokorozj
Aby zabezpieczy   drewno przed niszcz cym 
je dzia aniem grzybów i owadów, przed na-
o eniem warstwy wyko czeniowej, np. oleju 

lub lazury, nale y zastosowa  impregnat bio-
bójczy, np. impregnat do drewna budowlane-
go V33. Wa ne jest, aby na o y  go na drew-
no surowe, poniewa  tylko wówczas b dzie 
on móg  wnikn  w g b drewna i w a ciwie 
je zabezpieczy . Gdy odnawiamy powierzch-
nie wcze niej ju  pomalowane pozostawiaj c
poprzednie warstwy, impregnat biobójczy nie 
wniknie ju  w drewno, dlatego nie warto go 
wówczas stosowa . Elementy drewniane na-
le y zabezpieczy  impregnatem ze wszystkich 
stron (w przypadku drewnianej elewacji tak-
e stron  dotykaj c  muru).

3. W a ciwy dobór produktu 
Ró ne produkty wyko czeniowe nale y sto-
sowa  w przypadku powierzchni pionowych 
i poziomych.  

 Do zabezpieczania tarasów idealne s  ole-
je tarasowe V33, które charakteryzuje odpor-
no  na wod , promieniowanie UV a tak e na 
cieranie. Ich aplikacj  nale y jednak pona-

wia  do kilku razy w roku. 
 Do powierzchni pionowych, takich jak p o-

ty, drzwi czy elewacje idealnym produktem s
lazury ochronne V33. Zawarte w nich ywice 
i pigmenty zapewniaj  odporno  przed pro-
mieniowaniem UV i dzia aniem niekorzyst-
nych warunków pogodowych. Lazury wy-
magaj  o wiele rzadszej renowacji ni  oleje, 
jednak ze wzgl du na ni sz  odporno  na 
cieranie nie nadaj  si  do stosowania na po-

wierzchnie poziome.

4. Odpowiednia ilo  warstw
Wi kszo  produktów wyko czeniowych wy-
maga na o enia dwóch lub trzech warstw. 

Zawsze nale y przestrzega  czasu schni cia 
mi dzy warstwami podanymi na opakowa-
niu. Zbyt szybkie na o enie drugiej warstwy 
mo e spowodowa , e powierzchnia b dzie 
lepi  si  i d ugo nie wyschnie. Dla produktów 
wodnych czasy schni cia s  znacznie krótsze 
i wynosz  oko o 3 do 4 godzin, natomiast dla 
rozpuszczalnikowych d u sze. W przypadku 
wielu produktów wodnych ca o  prac zwi -
zanych z zabezpieczeniem drewna mo na za-
ko czy  w ci gu jednego dnia.

5. Odpowiednia pogoda
Wa ne jest przestrzeganie prawid owej tem-
peratury nak adania produktów (zazwyczaj 
wynosi ona 12–25°C) oraz unikanie aplikacji 
przy silnym nas onecznieniu. Silnie nagrza-
ne drewno mo e sprawi , e na powierzchni 
powstan  p cherzyki i pow oka zacznie si
uszczy . Nie nale y nak ada  produktów za-

bezpieczaj cych drewno podczas opadów, ale 
tak e bezpo rednio po nich, poniewa  wów-
czas zabezpieczana powierzchnia nie b dzie 
wystarczaj co sucha.

5 zasad piel gnacji drewna na zewn trz
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Masz w swoim ogrodzie 
drewnian  altank  albo 

taras? Twój dom posiada 
drewnian  elewacj ?
Drewniane elementy 

nadaj  niew tpliwego uroku 
i ciep a, wymagaj  jednak 

troski, aby zachowa
dobry stan i cieszy  oczy. 

O czym nale y pami ta
nak adaj c samodzielnie 

preparaty chroni ce 
i dekoruj ce drewno? 
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