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přírodní oleje materiály & technologie

Exteriérové oleje WOCA – správná péče o dřevo

Dřevo je přírodní materiál, který je snadno dostupný, dobře zpracovatelný, příjemný na dotek a díky svým vlastnostem patří 
k nejoblíbenějším materiálům využívaným při stavbách teras, opláštění budov, zahradních altánů, plotů, zábradlí, nábytku atd. 
V dřívějších dobách se využívaly hlavně domácí dřeviny, jako je dub, buk, smrk, modřín apod. V posledních letech se rozšířila nabídka 
dřevin pro venkovní použití o ty pocházející z tropických oblastí jihovýchodní Asie či Jižní Ameriky a patří mezi ně teak, bangkirai, 
massaranduba, ipe, cumaru, lapacho, merbau a další.

Správná péčE
O dřEvO v ExtEriéru
V exteriéru působí na dřevo mnoho negativních 
vlivů, jako je slunce, voda, mráz, houby, plísně 
a dřevokazný hmyz. To vše má vliv na životnost 
a vzhled tohoto materiálu. odolnost vůči externím 
vlivům se liší v závislosti na druhu dřeviny a kvalitě 
povrchové  úpravy.  Platí,  že  exotické  dřeviny 
(teak, merbau, bangkirai atd.)  jsou díky vysoké 
hustotě vlákna více odolné než dřeviny s nižší 
hustotou (smrk, borovice atd.). Nicméně i u těch 
nejodolnějších se doporučuje povrchová údržba. 
Pro zachování struktury povrchu a kresby dřeva 
je ideální použít vytvrzovací oleje WoCa. Ty mají 
malou molekulu, proto se vsáknou hlouběji do 
dřevního  vlákna,  kde  vytvrdnou,  a  tím  chrání 
dřevo  před  působením  externích  vlivů.  Při 
renovaci  povrchu  upraveného  filmotvornými 
látkami  se  před  aplikací  nové  nátěrové  hmoty 
musejí odstranit zbytky předchozího filmu. oleje 
se  na  povrchu  nevrství,  proto  je  jednoduchá 
lokální oprava a renovace méně náročná. Spočívá 
v očištění povrchu (měkkým kartáčem) od nečistot 
a opětovné aplikaci oleje. U více namáhaných 
povrchů (vodorovné plochy) se provádí doplnění 
oleje jednou za rok, a to na začátku sezony, aby se 
odstranily usazené nečistoty po zimě a oživil vzhled. 
U svislých ploch postačí provést doplnění oleje po 
2–3 letech v závislosti na stavu povrchu.

druhy ExtEriérOvýCh
OlEjů WOCA
Každý povrch je jinak namáhaný, a proto potřebuje 
i jinou péči. Společnost WoCa si je tohoto faktu 
vědoma,  proto  vytvořila  jednu  z  nejširších 
nabídek exteriérových olejů. Nadstandard spočívá 
v  tom,  že  produkty  WoCa  obsahují  UV  filtr 
i u bezbarvých olejů a více než 50 % sušiny. olej 
na zahradní nábytek se používá též na povrchovou 
úpravu dřevěného příslušenství dětských hřišť 
a  dřevěných  dětských  hraček,  jelikož  je  po 
vytvrzení stálý při působení potu a slin.

druhy ExtEriérOvýCh OlEjů
•  Olej na dřevené terasy v odstínech pří

rodní,  červenohnědý,  douglasie,  modřín, 
bang kirai a  teak;

•  Olej na dřevěný zahradní nábytek v od
stínech přírodní, teak, bangkirai a bílý;

•  Olej na dřevěné fasády v odstínech přírodní, 
cedr, americký ořech, oliva, dub, třešeň, borovi
ce, smrk, modřín, stříbrnošedá a bílá.

Stále vyšší nároky na ekologii daly vzniknout 
ole jům na vodní bázi neobsahujícím rozpouštědla.

•  Exkluzivní olej na dřevěné terasy v odstí
nech přírodní,  teak, černý, hnědý, americký 
ořech, bangkirai, antracit a modřín;

•  Exkluzivní olej na dřevěný zahradní 
nábytek v odstínech natur a teak.

K systémovému používání  těchto exteriérových 
olejů patří čističe:
•  intenzivní čistič na dřevěný zahradní ná

bytek A+B (a – hloubkový čistič a odšeďovač, 
B – neutralizátor hloubkového čističe);

•  čistič na dřevěné terasy;
•  čistič na dřevěný zahradní nábytek – zá

kladní;
• čistič na dřevěné fasády.

Box s olejem na dřevěný zahradní nábytek je 
praktická sada obsahující olej na dřevěný zahradní 
nábytek, čistič na dřevěný zahradní nábytek, apli
kační štětec a bavlněný hadr. 

Vzhledem k tomu, že se v hojné míře využívá 
k  výrobě  zahradního nábytku polyratan,  ocel 
a PVC, firma WoCa myslela i na to a vyvinula 
univerzální  čistič  a  péči  o  zahradní  nábytek 
s využitím nanotechnologií. Tyto přípravky chrání 
povrch před působením UV záření a prodlužují tím 
životnost a pěkný vzhled.

Olej na zahradní nábytek je k dostání též ve 
spreji pro snadnější aplikaci. toto provedení 
je do 22. října k dostání za výhodnější cenu 
345 Kč bez dph.

Laboratorně prověřená kvaLita
•  Woodcare Denmark
 se zaměřuje na nabídku nejlepších
 a nejekologičtějších výrobků.
•  Výrobky WOCA jsou prověřeny
 Ústavem pro stavební biologii
 v Rosenheimu (IBR). IBR ověřuje vliv 

výrobních postupů a výrobků používaných 
pro stavbu, pro zařízení interiérů

 a bydlení na zdraví člověka a na životní 
prostředí. Výrobky WOCA nesou

 kontrolní pečeť IBR „wohnbiologisch
 empfohlen“ – z hlediska bytové biologie 

doporučeno.
•  Výrobky WOCA jsou ověřeny
 podle DIN 531160 a jsou stálé při 

působení potu a slin.
•  Výrobky WOCA pro obytné prostory 
 jsou ověřeny podle DIN 71-3 a vhodné 

pro dětské hračky.
•  Výrobky WOCA splňují směrnici VOC.

Návody na použití jednotlivých materiálů najdete 
začátkem září na stránkách www.floorforever.cz 
v oddíle WoCa.
Případné obchodní a  technické  informace  lze 
získat prostřednictvím emailu lorenc@jsjsestak.
cz nebo na tel.: +420 605 700 928.

Aleš lorenc,
technik produktů WOCA


