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Jak dosáhnout
atraktivní
a dlouhodobé
povrchové
úpravy dfieva?
ÚPRAVA NEUPRAVENÉHO POVRCHU
Venkovní, vodorovné plochy jako terasy,
dfievûné schody a zábradlí jsou problém,
protoÏe se na nich bûhem de‰tû a tání jar-
ního snûhu mÛÏou tvofiit kaluÏe.
Voda, která proniká trhlinami dfieva, zpÛ-
sobuje, Ïe se dfievûná vlákna roztahují.
Pokud je to konstrukãnû moÏné, mûly by
b˘t na rovn˘ch povr‰ích vytvofiené odtoky
na vodu.

POSTUP P¤I NATÍRÁNÍ D¤EVA
• OdstraÀte ze dfieva v‰echny neãistoty
(nástroje vhodné na odstranûní neãis-
tot jsou ‰tûtce, drátûné kartáãe, drá-
tûné mycí houby a ‰krabky)

• Obruste povrch
• OdstraÀte prach po brou‰ení
• Oãistûte ‰pinav˘ a plesniv˘ povrch pfií-
pravkem Mould Removal

• Naneste na povrch základní nátûr Valtti
Base

• Aplikujte 1–2 nátûry Valti Color, Valtti
Opaque nebo Valti Akvacolor

ÚDRÎBA VENKOVNÍCH STùN SRUBÒ
Potfieba údrÏby závisí na prostfiedí.
Stûny, které jsou orientované na sever

a západ potfiebují vût‰í údrÏbu neÏ jiné
stûny. Povrchy na takov˘chto stûnách,
upravené polotransparentním mofiidlem

na dfievo, potfiebují pfietfiít uÏ po 3 aÏ 5 le-
tech. Pokud byste pouÏili Valtti Opaque,
tento interval se prodlouÏí. Pfied údrÏbou
z povrchu dÛkladnû odstraÀte plísnû
a jiné neãistoty. ProdlouÏíte tím Ïivotnost
nátûru.

JAK SPRÁVNù O·ET¤OVAT D¤EVO
Pokud chcete efektivnû ochránit ven-
kovní dfievûné stûny, pouÏijte jako základ
olej Valtti Base. Natónované barvy po-
skytují lep‰í a dlouhotrvající ochranu

pfied ‰kodliv˘mi vlivy sluneãního záfiení
neÏ bezbarevné základní barvy. ZároveÀ
udrÏují povrch dfieva v dobrém stavu, coÏ
zaruãuje jeho jednodu‰‰í dal‰í údrÏbu.
Pfied koneãnou úpravou povrchu se ujis-
tûte, Ïe je dfievo dostateãnû suché.
Obsah vlhkosti dfieva musí b˘t men‰í neÏ
20 %. Pokud pouÏijete nevysu‰ené
dfievo, doporuãujeme, aby sruby posta-
vené na podzim, byly nakonec o‰etfieny
následující jaro a sruby postavené na
jafie, byly o‰etfieny o 2–3 mûsíce pozdûji.
¤ez dfieva musí b˘t také dÛkladnû na-
tfien˘ základní barvou, aby se pfiede‰lo
nasáknutí vlhkosti do jeho struktury.
Bûhem natírání by mûla b˘t teplota vzdu-
chu minimálnû +5 °C a relativní vlhkost
vzduchu ménû neÏ 80 %. Neaplikujte
mofiidlo na dfievo, pokud pr‰í nebo je

pravdûpodobnost sráÏek. Bezvûtfií a ob-
laãno je to nejlep‰í poãasí na aplikaci.

RADY A DOPORUâENÍ
• Natírání ‰tûtcem je lep‰í metoda neÏ
stfiíkání. První nátûr by mûl b˘t vÏdy
aplikovan˘ ‰tûtcem. PouÏívejte ‰tûtce
pfiímo urãené na mofiidla na dfievo.

• Pokud pouÏíváte polotransparentní mo-
fiidlo, nepfietírejte víckrát stejné místo,
nebo vám zÛstanou na povrchu tmav‰í
fleky – aplikujte barvu rovnomûrnû
z jednoho konce na druh˘.

• Nenaná‰ejte pfiíli‰ silnou vrstvu. Nechte
dfievo d˘chat.

• Barvu aplikujte vÏdy ve smûru leto-
kruhÛ.

KOLIK BARVY BUDEME
POT¤EBOVAT?
MnoÏství barvy nebo mofiidla bude záviset
taktéÏ na podmínkách a charakteristice
dfieva. Savost dfieva ovlivÀují faktory jako
pórovitost povrchu, drsnost a obsah vlhkosti
dfieva. Surové dfievo, které nebylo del‰í
dobu nijak upravované, bude potfiebovat
více mofiidla neÏ ãerstvé dfievo. Kolik barvy
budete potfiebovat na jeden nátûr ‰tûtcem,
si vypoãítáte pomocí následujícího vzorce:
• ·ífika x v˘‰ka venkovní stûny = m2 na 1
stûnu

• Stûna 1 + 2 + 3 + 4 = prostor, kter˘ má
b˘t celkem natfien

• Celkov˘ prostor/vydatnost v m2 = kolik
litrÛ barvy budeme potfiebovat

VE&PA PRODEJNY
Konûvova 219, Praha 3
284 825 041, 737 279 525

Laubova 10, Praha 3
222 723 701, 737 279 523
Bûlohorská 131, Praha 6
220 514 903, 737 279 526

Českobrodská 36, Praha 9
281 930 510, 737 279 529


