
  

  

KARTA PRODUKTU: 

DESKA TARASOWA  BANGKIRAI 

OPIS DREWNA  

Drewno w kolorze od jasno do ciemnobrązowego, czasem w odcieniu brązowo - żółtym. Gatunek 

bardzo odporny na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, a także ataki grzybów i 

szkodników.  

Bangkirai nie wymaga dodatkowej impregnacji do zastosowania na zewnątrz. Według Europejskiej 

Normy PN-EN 350-2:2000 wykazuje wysoką odporność na biodegradację (2 klasa odporności).  

Cechą charakterystyczną tego gatunku jest możliwość występowania niewielkich otworów (tzw. 

pinholes; maksymalnie 0,5-1,5mm średnicy) powodowanych przez owady penetrujące miękisz. Nie 

stanowią one jednak wady, gdyż owady żyją wyłącznie w drewnie żywym. 

W  drewnie  Bangkirai  mogą  także  występować  przewody  gumożywiczne  wypełnione  

półprzezroczystą, jasnożółtą wydzieliną, która pod wpływem ciepła wycieka z drewna. 

INFORMACJE O PRODUKCIE 

Deska tarasowa Bangkirai jako produkt 100% naturalny i higroskopijny, reaguje na zmieniające się 

warunki. Drewno pobiera wodę z otoczenia i rozszerza się podczas deszczowej pogody oraz oddaje 

wodę i kurczy się w czasie gorących letnich dni - może to skutkować pękaniem, wyciekiem żywicy, 

zmianą wymiarów i kształtu desek. Są to cechy naturalne drewna i nie mogą być podstawą do 

reklamacji. 

Drewno stosowane na zewnątrz narażone jest na skrajne warunki atmosferyczne w wyniku czego 

może odkształcać się, zmieniać swoje wymiary (pęcznienie, kurczenie się, pękanie), patynować - są to 

naturalne procesy drewna i nie podlegają reklamacji. Z uwagi na higroskopijność drewna rzeczywista 

szerokość i grubość deski może różnić się do około 6%. 

Drewno nie jest materiałem niejednolitym, każda deska ma indywidualne cechy wynikające z różnych 

obszarów wzrostu drzew.  Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować 

różnice usłojenia i kolorystyki. Tego rodzaju różnice nie są podstawą do reklamacji.  

UWAGI 

Wady dopuszczalne w 10% partii: niewielkie pęknięcia, zdrowe sęki, biel, kieszenie żywiczne,  ślady 

po obróbce mechanicznej. 

Wady niedopuszczalne: pęknięcia na całej szerokości, próchnica, wypadające sęki, inne ubytki. 

Skręt włókien, czołowe pęknięcia, nieznaczna krzywizna oraz inne odkształcenia nie są traktowane 

jako wada drewna.  

PRZECHOWYWANIE 

Deski powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, a jeżeli nie jest to możliwe, 

należy  ścisnąć je pasami lub/i równomiernie obciążyć. Deski nie mogą leżeć luzem ze względu na 

tendencję drewna do wichrowania i paczenia się. 

 



 

 

 

MONTAŻ: 

Montaż należy wykonywać zgodnie z instrukcją. Materiał należy sprawdzić przed montażem. 

Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek prac z zastosowaniem omawianego materiału. Rozpoczęcie  jakichkolwiek prac czy też 

montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.  Montaż powinien być 

przeprowadzany przez specjalistę. 

Podłoże do montażu deski musi być twarde i stabilne. Istotne, aby było przesiąkliwe lub miało 

minimalny spadek (wystarczy 2%) umożliwiający odpływ wody. Montaż powinien zapewniać odpływ 

z pomiędzy legarów - dobrze jest zapewnić podkładki z materiału nienasiąkliwego (np. gumowe). 

INSTRUKCJA: 

Deskę tarasową z drewna egzotycznego należy montować na legarach o ciężarze właściwym 

zbliżonym do materiału, z którego wykonane są deski. Legary konstrukcyjne muszą być zamocowane 

do podłoża w sposób zapewniający stabilną podstawę, a ich rozstaw uzależniony jest od przekroju 

deski. Przy desce o przekroju 21x145 mm powinien wynosić ok. 40-45 mm , a przy przekroju 25x145 

mm  ok. 45-50mm. 

Przy montażu należy uwzględnić naturalny proces wysychania drewna w czasie gorących letnich dni i 

pęcznienia podczas deszczowej pogody dlatego  też odstęp między deskami powinien wynosić 5-10 

mm. Jeśli taras przylega do ściany lub innego stałego elementu, należy zapewnić również szczelinę 

dylatacyjną wynoszącą minimum 10 mm.  

Deski należy przykręcić do każdego legara 2 wkrętami o długości przynajmniej dwukrotnie większej 

niż grubość deski. Zaleca się stosowanie wkrętów ze stali nierdzewnej. Przed wkręcaniem należy 

wykonać wstępne nawiercenie. Wkręty nie powinny być mocowane dalej niż 50-70 mm od brzegu 

deski, aby unikać wyginania się końców. Główka wkrętu powinna być na poziomie powierzchni deski 

i nie wystawać ponad nią. 

 PIELĘGNACJA I OCHRONA 

Stała pielęgnacja polega na usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, błota) przy użyciu delikatnej 

szczotki. W sezonie zimowym należy usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu szczotek nie dopuszczając 

do powstania oblodzonej warstwy. Pod wpływem czynników atmosferycznych drewniane deski 

tarasowe podlegają naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wówczas 

srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna ani proces 

starzenia biologicznego.  

OLEJOWANIE 

Drewno Bangkirai do zastosowań zewnętrznych nie wymaga dodatkowej impregnacji. Natomiast pod 

wpływem czynników atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania 

wierzchniej warstwy.  Niemniej jednak zmiana barwy materiału na srebrno -szarą nie wpływa na jego 

odporność i wytrzymałość. Ze względów estetycznych można zapobiec powstawaniu tej warstwy 

stosując regularnie olej impregnujący przeznaczony na zewnętrzne konstrukcje. 

 


