Údržba terasy
Ako každá terasa, aj tá drevená vyžaduje z času na čas
nejakú tu údržbu. Základná údržba spočíva v bežnom
čisteni od prachu a špiny.
Navzdory
hlavnému
argumentu
predajcov
alternatívnych materiálov, že drevenú terasu je nutné
pravidelne natierať, faktom je, že drevenú terasu nie je
nutné ošetrovať žiadnym iným spôsobom. Kedže
technické vlastnosti odporúčaného dreva ako vysoká
rozmerová stálosť, vysoká hustota dreva, húževnatosť,
tvrdosť a extrémna odolnosť dreva voči biotickým a
abiotickým vonkajším vplyvom ho predurčujú k použitiu
v exteriéri, je vhodným výberom dreviny zaručená
dlhovekosť aj bez dodatočných náterov. To znamená,
že pre majiteľov vonkajších drevených terás, ktorím
nevadí resp. ktorí očakávajú postupné šednutie dreva
(získavaniu tzv. patiny) vplyvom slnečného UV žiarenia
týmto končí akákoľvek nutnosť alebo dodatočná
starostlivosť o terasu.

Zametanie a čistenie terasy
Hladký profil terasy čistíme v princípe štandardnými nástrojmi ako sú metla, alebo hrubšia kefa. Pri poškodení povrchu je
možné celú plochu alebo lokálne oblasti prebrúsiť jemným brúsnym papierom.
Terasy s vrúbkovaným profilom sú na čistenie trošku náročnejsie. Drážky vyčistíme tvrdou kefou v smere drážok. U
niektorých tvrdších drevinách ako Cumaru, Ipe, Merbau, Massaranduba je možné použiť aj drôtenú kefu. Pri potrebe
renovácie alebo poškodenia sa nepoužíva brúsenie brúsnym papierom vzhľadom na potenciálne zničenie vrúbkovanej
povrchovej úpravy. V pripade nutnosti renovácie sa celoplošne alebo lokálne používa valcovová brúska s nylonovým
kotúčom.

Olejovanie dreva
V prípade, ak si zákazník praje mať drevo tmavé, resp. čo najviac
podobné prírodnému vzhľadu aj po pôsobení slnečného žiarenia
na drevo, je potrebné terasu pravidelne olejovať. Frekvencia
potreby olejovania je danná drevinou, expozíciou, prestrešením,
aktuálnyni podmienkami (napr. suché a horúce leto si vyžaduje viac
starostlivosti ako vlhke a chladné) atď. Častosť je potrebné
prispôsobiť vzhľadu terasy. Bežné je olejovanie raz až dva krát
ročne. V extrémnych prípadoch aj viac krát.
Kedže na trhu je pomerne veľa výrobcov olejov, je potrebné
dôkladne čítať zloženie a účel použitia. Je dobré, ak olej obsahuje
UV ochranu a je na báze prírodných olejov. Všeobecne platí, že
olej na terasu má byť čo najriedšej konzistencie a mal by ľahko
vsakovať do dreva. Nikdy neolejujeme terasu, ktorá je vlhká alebo až mokrá !!! Terasu vždy olejujeme v suchom stave,
najlepšie po západe slnka. Vyvarujte sa natierania za priameho slnka, kedže je povrch dosiek prehriaty. Môže to spôsobiť
rýchle schnutie oleja na povrchu pred jeho vsiaknutiu do dreva, v dôsledku čoho často vznikajú odlupujúce sa škvrny.
Dôsledne dbajte na dodržanie návodu predpísaného výrobcom oleja na jeho obale!!!

Umývanie terasy
Terasu je možné v prípade potreby jednoducho umyť mokrou vodou a kefou, prípadne požiť tlakové čistenie pomocou tzv.
vapky. Je potrebné vyvarovať so rôznych saponátov a mydiel, ktoré môžu spôsobiť škvrny na povrchu dreva. Na trhu je
možné pozhánať špeciálne prípravky na umývanie dreva alebo odstraňovanie rias, lyšajníkov poprípade šede z dreva.

Veríme, že Vám tento článok pomôže k správnej starostlivosti o drevenú terasu čím si zabezpečíte dlhu technickú
a estetickú estetickú funkčnosť Vašej terasy.

