
 

    

 
Wszystkie deski tarasowe Thermory 
poddawane są intensywnej obróbce 
termicznej, są trwałe, stabilne, odporne na 
gnicie i nie wymagają dodatkowej obróbki 
powierzchni. Jednakże zastosowanie 
prawidłowych technik montażu i dodatkowej 
konserwacji pozwoli uzyskać najpiękniejsze i 
najbardziej trwałe podłogi. 
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Obróbka termiczna to sposób na naturalne 
uszlachetnienie drewna. Bezchemiczna obróbka 
termiczna sprawia, że drewno jest niezwykle 
wytrzymałe i stabilne zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz, nadając mu piękny, głęboki odcień i 
wydobywając jego naturalne piękno. 

 
W przeciwieństwie do impregnacji chemicznej obróbka 
termiczna Thermory wzmacnia drewno na całej jego 
powierzchni, nie tylko na zewnątrz. W rezultacie 
otrzymujemy wysokiej jakości deski, które są stabilne i 
wytrzymałe pod każdym względem. 
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Termicznie modyfikowane drewno 
niekoniecznie wymaga obróbki 
powierzchni. 
 
Podobnie jak każde inne drewno, powierzchnia produktów 

Thermory z czasem ulega naturalnemu zszarzeniu. Proces 

ten rozpoczyna się tuż po zamontowaniu i trwa od kilku 

miesięcy do kilku lat, w zależności od natężenia 

promieniowana UV. 

 
Jednakże regularne wykończenie minimalizuje naturalne 

pęknięcia drewna, chroni je przed wilgocią i zabrudzeniami 

oraz tworzy wizualnie równomierny odcień. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nieolejowane deski tarasowe thermo-sosna Thermory 
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W celu utrzymania lub zmiany koloru 
niewykończonego drewna modyfikowanego 
termicznie: 

W celu ograniczenia naturalnego procesu srebrzenia lub 

przywrócenia ciemnego koloru deski Thermory można zabezpieczyć, 

pokrywając je odpornym na promieniowanie UV pigmentowanym 

olejem mineralnym. Nie zaleca się stosowania olejów organicznych 

na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach, gdyż zawierają one 

substancje stanowiące źródło pożywienia dla organizmów 

biologicznych, takich jak bakterie i pleśń. 

W razie chęci uzyskania efektu zszarzenia drewna wraz z upływem 

czasu przy jednoczesnym ograniczeniu procesu naturalnego 

pękania deski należy pokryć olejem niezawierającym pigmentu. 

Nieolejowane deski tarasowe thermo-
jesion Thermory Benchmark po montażu 

Czyszczenie drewna termicznie 
modyfikowanego: 

Drewno termicznie modyfikowane można myć środkiem do 

czyszczenia drewna i ciepłą wodą. Przed zastosowaniem 

środka do czyszczenia drewna należy dokładnie zamieść 

deskę w celu usunięcia wszelkich zabrudzeń i 

zanieczyszczeń. Większe cząstki brudu można usunąć 

mechanicznie (na przykład szczotką do mycia lub maszyną 

do czyszczenia podłóg). 

Do płukania dobrze jest użyć węża ogrodowego z dyszą 

natryskową ustawioną na delikatny strumień; należy jednak 

najpierw przetestować go na małej powierzchni. Silny 

strumień wody może uszkodzić materiał i spowodować 

nierównomierny wygląd. 
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Po montażu deski tarasowej należy 
utrzymać jej powierzchnię wolną od liści, 
igliwia i innych resztek zatrzymujących 
wilgoć, które mogą sprzyjać rozwojowi 
pleśni. 

Nawozy do kwiatów, chemia gospodarcza, plamy z grilla, 
wino, napoje i sosy mogą pozostawiać plamy na 
powierzchni, a psie pazury, buty na wysokim obcasie i inne 
przedmioty codziennego użytku mogą porysować deski. 
Większość z nich z czasem blaknie i staje się mniej 
zauważalna. Głębsze rysy i plamy można usunąć 
delikatnym piaskowaniem; w przypadku piaskowania tarasu 
olejowanego należy nałożyć nową warstwę oleju. 
 
Regularna konserwacja i olejowanie poprawiają wygląd 
tarasu i ułatwiają czyszczenie. Częstotliwość konserwacji 
zależy od czynników takich jak klimat, środowisko, 
zastosowanie, preferencje kolorystyczne i użyty olej, jednak 
ponowne olejowanie powierzchni raz w roku zwykle 
wystarcza, aby zachować odporność na warunki 
atmosferyczne i utrzymać odcień drewna. 

Kiedy konserwować taras? 

Zalecamy regularne czyszczenie tarasu. 

Wszelkie prace konserwacyjne należy przeprowadzać 

przed rozpoczęciem sezonu tarasowego. 

Przed olejowaniem należy upewnić się, że powierzchnia 

tarasu jest całkowicie sucha. Dla uzyskania najlepszych 

rezultatów olej należy nakładać przy suchej i ciepłej 

pogodzie. 

Należy unikać olejowania tarasu w niezwykle wietrzne lub 

gorące dni, gdyż spowoduje to zbyt szybkie wysychanie oleju 

i uniemożliwi jego wchłanianie w drewno. 

Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami 

producenta oleju; czas aplikacji i schnięcia może się 

różnić. 



 
 

 

W przypadku olejowania tarasu należy  
najpierw oczyścić powierzchnię, a następnie 
postępować zgodnie z instrukcją dołączoną 
do produktu do pielęgnacji. 

1. Usuń z tarasu wszelkie meble i inne przedmioty. 

 
2. Ochroń rośliny znajdujące się w pobliżu przed 

roztworami lub wyciekami oleju przykrywając je delikatną 

ceratą lub plandeką w jasnym kolorze. 

 
3. Oczyść powierzchnię tarasu z kurzu, piasku i 

innych zabrudzeń za pomocą wody, szczotki, a w razie 

potrzeby środka do czyszczenia drewna. 

 
Usuń mech za pomocą wody i szczotki do szorowania 

lub innego dedykowanego narzędzia. 

W razie wystąpienia plam z tłuszczu lub jedzenia, 

zalecamy ich jak najszybsze usunięcie za pomocą 

środka do czyszczenia drewna i wody. 

 
4. Powierzchnia przeznaczona do olejowania musi być czysta i sucha. 

 

5. W przypadku stosowania oleju barwionego każdą 

puszkę oleju należy dokładnie wymieszać przed użyciem i 

od czasu do czasu przemieszać podczas aplikacji. 

Zalecamy, aby najpierw przetestować olej na 

niewidocznym fragmencie tarasu w celu potwierdzenia 

preferencji kolorystycznych. 
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6. Wybierz odpowiednie narzędzie do olejowania (takie 

jak szczotka, gąbka lub mop). Zawsze postępuj zgodnie z 

instrukcjami producenta wybranych produktów. 

7. Zaczynając od krawędzi nakładaj cienką warstwę oleju 

na jedną deskę na raz. W przypadku nałożenia grubej 

warstwy olej nie będzie wchłaniał się prawidłowo i może 

spowodować nierównomierny wygląd lub powstawanie 

kałuż, które później mogą skutkować widocznymi plamami. 

Usuń nadmiar oleju, który nie wchłania się w drewno. 

W przypadku olejowania żebrowanych desek 

tarasowych unikaj pozostawiania grubych warstw 

oleju w rowkach deski; usuń nadmiar oleju za 

pomocą szmatki. 

8. Zazwyczaj wystarczy nanieść jedną do dwóch warstw 

oleju – dwie warstwy będą prawdopodobnie wymagane w 

przypadku desek tarasowych, które nie były 

konserwowane przez jakiś czas. 

9. Po odpowiednim wyschnięciu oleju, odstaw swoje meble 

tarasowe z powrotem na miejsce i ciesz się widokiem! 

 

Gąbki i mopy stosowane z niektórymi olejami mineralnymi 

mogą ulec samoistnemu zapłonowi po użyciu. Zutylizuj je 

w bezpieczny sposób i przestrzegaj zaleceń producentów 

olejów. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


