
Jak na čištění dřevěných teras a zahradního nábytku? 

1. Příprava je vždy důležitá! 

Nejprve uklidíme s povrchu terasy veškeré překážky, tedy například květináče, zahradní nábytek a jiné 

předměty, které nám mohou při práci překážet. Ideální čas pro renovaci dřevěné terasy je v období, kdy 

odkvetou silně kvetoucí listnaté a jehličnaté stromy a řepková pole. Pyl z těchto rostlin se šíří vzduchem 

takovým způsobem, že i když nejste v sousedství řepkového pole, může být ve vzduchu v silné koncentraci. 

Zda je ten vhodný čas poznáme snadno tak, že si například opláchneme čistou vodou čelní sklo auta. Když po 

zaschnutí budeme mít žluté fleky pylu na okně, ještě s renovací podlahy vyčkáme. Je důležité, aby nám práce 

nepřišla vniveč díky pylovým částicím, které nám naruší vzhled naší práce a sníží životnost nátěru…  

 

2. Začneme čištěním povrchu 

Při mokrém čištění se vyvarujeme použití vysokotlakého čističe (vapky) - hrozí, že její síla 

nám poškodí dřevěné části a tak raději použijeme jen volný proud vody ze 

zahradní hadice. Použijeme tedy kbelík s vodou, rýžový kartáč ideálně na tyči (ať se 

nemusíme příliš ohýbat při práci) a důležitý je účinný čistící prostředek Landora čistič na 

dřevo. K práci si vezmeme i gumové rukavice a vhodné pracovní oblečení.  

Landora Čistič na terasy Terrasstvätt je účinný alkalický čistič určený pro venkovní mytí 

kamenných, betonových a dřevěných teras. Odstraňuje nečistoty, řasy, plísně a starý 

ochranný olej.  

 

3. Návod k použití čističe na terasy  

 

a. Chraňte okna, skleněné části a jiné materiály citlivé na alkálie, například 

hliník, aby nedošlo k leptání. Chraňte také zahradní rostliny.  

b. Povrch terasy nejprve opláchněte vodou 

c. Aplikujte čistič štětcem nebo válečkem v dostatečně mokrém množství. 

Nechte působit asi 10 minut, aniž by produkt zaschl, a poté omyjte vodou 

a kartáčem. Nepoužívejte ocelové kartáče, jejich kovové částice mohou 

zůstat ve dřevě a následně začít oxidovat či korodovat a tak poškodit 

vzhled dřeva. 

d. Povrch na závěr ještě jednou důkladně opláchněte vodou.  

e. Pokud budete na povrch nanášet ochranný olej na dřevo, jakékoliv zbytky čističe mohou mít negativní 

účinek, pokud nejsou zcela odstraněny.  

f. Pokud je znečištění rozsáhlé a po prvním čištění není výsledek ideální, proces zopakujte.  

Účinnost prostředku můžete posoudit sami před   a po vyčištění: 

 



 

4. Jaké produkty lze použít pro údržbu dřevěných teras a zahradního nábytku? 

Jakmile je výsledek čištění uspokojující, můžeme přistoupit k samotnému oživení a konzervaci dřevěné terasy. 

K tomu použijeme ochranné oleje na dřevo v exteriéru. A nyní přichází čas na to se rozhodnout jaký typ si 

zvolíme: 

a. Vodou ředitelný olej na dřevo WOODGUARD IMPREDOIL UV-PROTEC nám 

poskytne excelentní a dlouhou životnost (mnohdy i tři sezóny). Tato speciální 

směs přírodních olejů je absolutně bez syntetických rozpouštědel a zcela eco-

friendly produkt. Je možné jej také barevně tónovat do 32 barevných odstínů a 

takto ideálně sladit vzhled terasové podlahy s ostatními prvky zahradní 

architektury – pergoly, obložení domu či zahradního nábytku. Olej je ideální pro 

použití jak na tvrdé exotické dřeviny tak i v našich podmínkách často 

využívaných měkkých dřevin. Práce s ním je komfortní a snadná, výsledek a 

životnost překvapující. 

b. Dalším typem oleje na terasy je WOODGUARD CLASSIC OIL Olej na dřevo 

v exteriéru, rozpouštědlový olej dostupný ve dvou odstínech (bezbarvý a týk). 

Tento typ oleje je ideální zejména na tvrdé a mastné dřeviny, ale lze jej použít i 

na měkké dřeviny. Jedná se o tradiční rozpouštědlový olej na dřevo určený k 

ošetření nového, neošetřovaného dřeva, a to jak impregnovaného, tak i dříve 

naolejovaného venkovního dřeva. Proniká hluboko do dřeva a chrání podklad 

před vysycháním a popraskáním a zároveň působí proti vzniku skvrn, řas a 

plísní. Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva a poskytuje voděodolný povrch. 

Životnost bezbarvé varianty je obvykle jeden rok, u varianty týk i roky dva. Malou nevýhodou je delší 

doba schnutí a rozpouštědlový zápach, ale ten po zaschnutí zcela zmizí. 

c. Posledním typem oleje je ekonomická varianta LANDORA Olej na terasy a 

nábytek Aqua Träolja V, vodou ředitelná kombinace směsi přírodních olejů a 

fermeže. Tento olej lze také barevně tónovat do 32 transparentních odstínů. 

Je vynikající pro všechny druhy dřeva, jak neošetřeného tak dříve ošetřeného 

(například i tlakově impregnovaného dřeva). Proniká hluboko do podkladu a 

poskytuje vodoodpudivý povrch, který chrání proti prasklinám a zabarvení 

minimálně po jednu sezónu.  

. 

5. Obecná pravidla při práci s oleji na terasy a zahradní nábytek: 

 

Jednoduché instruktážní video můžete shlédnout na následujícím 

odkazu: 

https://landora.se/wp-content/themes/blankslate/olja_tradack.mp4 

 

a. Povrch důkladně očistíme jak je uvedeno výše a ponecháme 

důkladně uschnout (den či dva).  

b. Olej nanášíme širokým štětcem, aplikátorem s padem či válečkem 

k tomu vhodným. Snažíme se, aby dřevo bylo vždy dostatečně 

nasyceno olejem, tedy na suchá místa olej doplňujeme, 

přemokřená místa olej rozetřeme do ztracena.  

c. Po cca 15 minutách působení oleje do dřeva jeho přebytky setřeme 

bavlněným hadrem.  

d. V případě extrémně vysušeného dřeva lze ošetření po dvou či třech dnech zopakovat.  

 



e. Pozor! Hadry nasáklé olejem se mohou samovolně vznítit a 

proto je třeba je spálit nebo namočit do vody a bezpečně 

zlikvidovat! 

f. Pokud se očekává déšť nebo přeháňka do 24 hodin od 

aplikace olejů, je třeba se ošetření vyhnout nebo zajistit 

zakrytí ošetřované plochy vhodnou plachtou (nad terasou!). Oleje lze nanášet i při nízkých teplotách, i 

ve slabém mrazu, ale jen za předpokladu, že je podklad suchý a nehrozí kondenzace vlhkosti. 

 

6. Barevná škála vodou ředitelných olejů:  

Ochranné a udržovací oleje WOODGUARD & LANDORA lze snadno barevně přizpůsobit okolním prvkům na 

zahradě – pergole, obložení domu apod. Na výběr je k dispozici spousta atraktivních odstínů:  

 

 

A nyní si můžeme už užívat krásnou čistou a před vrtochy počasí 

ochráněnou terasu, třeba každé ráno při šálku lahodné kávy!  

 

Přátelé, pokud si i přesto nevíte rady, neváhejte nás kdykoliv 

kontaktovat, rádi vám poskytneme pomoc při vašich projektech! 


