
DREVOSTAVBY 
A RÔZNE 
POVRCHY  
Z CÉDROVÉHO 
DREVA 



VÝNIMOČNÉ VLASTNOSTI CÉDROVÉHO DREVA 
 

• Pevné 

• Ľahké 

• Mäkké 

• Poddajné 

• Dezinfekčné vlastnosti 

• Odolnosť voči hmyzu 

• Odolné voči hubovitým ochoreniam 

• Odolné voči hnilobným baktériám 

• Vhodné pre využitie v stavebníctve, nábytkárstve 

• Vhodné pre stavbu sáun 



ČO BY STE MALI VEDIEŤ 
PRED STAVBOU Z 
CÉDROVÉHO DREVA 
 

Cédrové drevo musí byť pred 

začatím stavby dobre vyschnuté 

(pod 15%). Neodporúča sa 

neošetrené drevo vystavovať 

poveternostným podmienkam, 

dažďu a alebo ďalším vplyvom 

dlhšie ako 2 týždne. Profesionálna 

firma so skúsenosťami s ošetrením 

cédrového dreva vám pomôže pri 

aplikácii ochrannej vrstvy. V prípade 

žiadneho alebo neodborného 

ošetrení, bude nutné drevo 

opätovne vysušiť a prebrúsiť. 

Najvhodnejšia prvotná úprava je  

impregnácia.  

Odborná aplikácia impregnácie 

zabraňuje tvorbe fľakov ďalšej 

vrstvy – lazúry a zvyšuje jej 

odolnosť.  
 

 

VÝBER POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY 
 

Odolný a kvalitný náter zaručuje 

dlhú životnosť každého dreva. V 

snahe zachovať krásu a prirodzenosť 

cédrového dreva odborníci zistili, že 

silnovrstvové lazúrovacie bezfarebné 

nátery nezaisťujú dostatočnú 

ochranu voči UV žiareniu, dažďu, 

šednutiu a poveternostným vplyvom. 

Odporúčajú produkty s obsahom 

pigmentu a špeciálnych látok, UV 

absorbentov, prírodných 

a syntetických olejov.  

Impregnácie a lazúry náterových 

systémov Woodex spoločnosti 

Teknos splňujú náročné požiadavky 

profesionálnych drevostavbárov. 

Vývoj a výroba v 

škandinávskych náročných 

poveternostných podmienkach 

zabezpečuje ich kvalitu a odolnosť.  



RENSA TERRACE 
čistiaci prostriedok - exteriér 
Veľmi účinný, silne zásaditý čistiaci 

prostriedok na umývanie drevených 

povrchov v exteriéri na predbežnú 

úpravu pred aplikáciou impregnácie 

a lazúry pre ideálny výsledok 

celkového vzhľadu. Predovšetkým je 

vhodný pre údržbu a renováciu 

ošetrených povrchov. 

WOODEX AQUA BASE PLUS 
Impregnácia - exteriér 
Impregnáciu aplikujte po konzultácii 

so zhotoviteľom stavby, ktorý 

zhodnotí stav a vlhkosť dreva. 

Impregnácia WOODEX je vodou 

riediteľný prostriedok na ochranu 

dreva pripravený na použitie ako 
základný náter pred aplikáciou lazúry.  

WOODEX CLASSIC 
Lazúra na drevo - exteriér 
Ľahko roztierateľná transparentná 

rôsolovitá lazúra s vysokým 

ochranným účinkom pred 

degradáciou dreva. Dlhú životnosť 

zaručuje obsah pigmentu 

a špeciálnych látok, UV absorbentov, 

prírodných a syntetických olejov.  

WOODEX WOOD OIL 
olej na drevo - exteriér 
Prírodný olej s ochranou voči UV – 

žiareniu, vlhkosti a znečisteniu. 

Prirodzene vnikne do dreva, vhodný 

na exotické, tepelne upravené a 

lisované drevo. Zabraňuje tvorbe 

prasklín. Odporúčanie: náter 

obnoviť 1x/ rok. 



HIRSIVAHA  
Vosk na drevo - interiér 
Vodouriediteľný, priedušný prostriedok s 

obsahom prírodného palmového karnauba 

vosku. Vodouriediteľný, odpudzuje nečistoty 

a vlhkosť, je priedušný. Vhodný pre suché i 

vlhké vnútorné priestory. Účinná ochrana voči 

UV-žiareniu. Ekologický - M1. 

RENSA  SUPER 
čistiaci prostriedok - interiér 
Veľmi účinný, univerzálny čistiaci 

prostriedok na umývanie drevených 

povrchov v interiéri na predbežnú úpravu 

pred aplikáciou laku, vosku alebo oleja. 

Rýchla a ľahká aplikácia. Bez potreby 

opláchnutia vodou. 

HELO 15, 20  
Lak na drevo – exteriér, interiér 
Matný a polomatný špeciálny 

vodouriediteľný lak na báze 

polyuretánovej disperzie pre povrchy so 

zvýšenou potrebou odolnosti voči 

nárazom a opotrebeniu v interiéri. Lak 

prirodzene vnikne do dreva, je priedušný. 

Je tvrdý a zároveň pružný, nepraská. 

Takmer bez zápachu. Účinná ochrana voči 

UV-žiareniu. Ekologický  - M1. 

NATURA 15  
Lak na drevo - interiér 
Polomatný vodouriediteľný akrylátový lak 

na drevené povrchy v interiéri, steny, 

obklady, stropy. Nie je vhodný na nábytok 

a podlahy. Rýchle schnutie, takmer bez 

zápachu. Lak prirodzene vnikne do dreva, 

je priedušný. Nežltne, takmer bez zápachu. 

Ekologický – M1. 

SATU SAUNAVAHA  
Ochranný vosk - interiér 
Vodouriediteľná ochrana dreva s obsahom 

prírodného vosku pre sauny a kúpeľne. 

Vhodný na kuchynské stoly a dosky, do 

jedální. Odpudzuje vodu a špinu, bez 

zápachu, rýchle schnutie, priedušný. 

Ekologický - M1. 

SATU LAUDESUOJA  
Ochranný olej - interiér 
Vodouriediteľná ochrana dreva s obsahom 

parafínového oleja na lavičky a obloženie        

v saunách alebo kúpeľniach. Vhodný na 

kuchynské stoly a dosky, do jedální. 

Odpudzuje vodu a špinu, bez zápachu, rýchle 

schnutie, priedušný. Ekologický - M1. 
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