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KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA

Zdá se vám, že už by si dřevěné 
prvky v naší zahradě zasloužily nový 
nátěr? Také lavička pod stromem už 
vypadá poněkud omšele, z planěk 
plotu se odlupuje barva a zahradní 
nábytek by snesl nový kabát? Pokud 
ano, je pro vás určeno malé desatero 
nátěrů všeho možného.

Mezi zcela univerzální prostředky 
pro nátěr různých materiálů od dře-
va až po kovy a hliník patří univer-
zální vodou ředitelné barvy. Nabí-
zejí se až ve třiceti různých lesklých 
nebo matných odstínech a lze je 
použít uvnitř i v exteriérech. Jsou 
velmi oblíbené pro širokou šká-
lu použití. Přece jen ale platí: kvali-
ta nátěru bude o to lepší, budeme-li 
vybírat prostředky, které jsou dané-
mu podkladu ušity na míru. 

Na čem závisí kvalita nátěru? 
Nejen na použitých barvách a ředi-
dlech, ale hlavně na podmínkách, 
při nichž budeme barvu nanášet. Na 
výsledný efekt má vliv nejen materi-
ál, který natíráme, ale i relativní vlh-
kost, teplota i čistota prostředí, kde 
nátěr aplikujeme.

Pro natírání se obecně doporučuje 
teplota kolem 10 °C. Při nižších tep-
lotách má barva vyšší přilnavost a je 
nutné ji více naředit. V tom případě 
počítáme se slabší vrstvou nátěru.

Natíráme-li předmět v několi-
ka vrstvách, musí být podklad před 
nanesením další vrstvy bezpodmí-
nečně suchý, některé barvy to ale 
nevyžadují! Nedostatečně vyschlý 
podkladový nátěr by se po nanesení 

další vrstvy mohl vlivem působení 
rozpouštědel vrásnit. 

Stejně jako nízká teplota má na 
výsledek nepříznivý vliv i teplota 
příliš vysoká nebo pražící slunce. Na 
nátěru se mohou objevit puchýřky a 
opět může dojít k vrásnění. 

Jestliže napadá do nezaschlých 
barev pyl nebo prach, celé zdlouha-
vé a namáhavé natírání znehodnotí. 

Dřevěný zahradní nábytek, terasy, 
obklady, okna, dveře a další dřevěné 
plochy a předměty umístěné dlou-
hodobě v exteriéru potřebují ošet-
řit. Dřevo je totiž organický materi-
ál a jako takový by bez ochranných 
nátěrů poměrně brzy podlehl ven-
kovním vlivům, proměnlivé teplotě, 
slunci a hlavně vlhkosti. A právě za 
účelem prodloužení životnosti dře-
věných materiálů se ochranné nátě-
ry aplikují. Před aplikací nátěru zjis-
tíme, na jaké dřevo můžeme použít 
kterou barvu.

Pečlivě si přečteme informace na 
plechovkách a dodržíme doporuče-
ní výrobce nebo se poradíme s pro-
fesionály v prodejně. Mohlo by se 
nám stát, že nábytek z exotického 
dřeva natřeme barvou, která ho zni-
čí, a přitom stačilo sáhnout po jiném 
typu nátěrové hmoty.

Jiné barvy se používají na měkké 
a jiné zase na tvrdé dřevo. Zkrátka 
nevyplatí se nic uspěchat!

Na dřevo můžeme použít hodně 
prostředků: od speciálních ochran-
ných nátěrů proti plísním a dřevo-
kazným houbám přes lazury a emai-

Starý nábytek může vypadat jako nový
ly až po lodní lak. 

Pokud natíráme nové dřevo, nej-
lepší prevencí před jeho poškoze-
ním nebo napadením dřevní struk-
tury plísněmi a houbami je použití 
ochranného nátěru. K tomu slouží 
tzv. fungicidní napouštědla, bránící 
povrch před dřevokaznými škůdci. 

Dalším strašákem dřevěných povr-
chů je samozřejmě vlhkost. Způso-
buje plísně a hnilobu a ty zase vytvá-
řejí lákavé prostředí pro další škůdce. 
Několik nátěrů většinou jako ochra-
na postačí, ale pokud chceme mít 
jistotu, použijeme některou ze speci-
álních impregnačních lazur. 

Jestli přemýšlíme o počtu vrstev, 
pak tu platí jednoduché pravidlo pro 
všechny nátěrové hmoty: natíráme-li 
dřevo v exteriéru, potřebujeme vždy 
více vrstev kvůli nepříznivým pod-
mínkám a větší zátěži. U napouštědel, 
laků i lazur se doporučují nátěry dva, 
ale neuděláme chybu, když naneseme 
o jeden více. 

Lazury jsou transparentní (průsvit-
né) nátěry určené především pro měk-
ké dřevo. Díky své řídkosti pronikají 
hluboko do dřeva a impregnují ho, při-
čemž nepřekrývají jeho strukturu a my 
tak můžeme plně obdivovat krásu při-
rozené dřevěné kresby.   -lm-


