
Slnko, dážď či prudké zmeny počasia dokážu zanechať na krásnom záhradnom 
domčeku, altánku či iných drevených výrobkoch poriadnu stopu. Ak ale túžite za-
chovať krásnu farbu a štruktúru dreva s jeho charakteristickou vôňou, bez ochranného 
náteru sa nezaobídete.  Drevo má troch prirodzených „nepriateľov“ – vlhkosť, UV 
žiarenie a drevokazné organizmy, či sú to plesne, huby, alebo drevokazný hmyz. 
Čo všetko musíte urobiť, aby ste pred nimi tento krásny materiál ochránili?

Dnes sú na trhu prípravky, lazúry, nazývané 3v1,ktoré obsahujú ako ochranu proti 
drevokazným škodcom, tak aj ochranu proti vlhkosti a UV žiareniu. Z takýchto ná-
terov máme dlhodobo dobré skúsenosti s náterovou hmotou HK Lasur Remmers, 
ktorú aj ponúkame. 
Ochrana vnútorných plôch – doporučujeme lazúry na báze vody, bez chemi-
kálií, stačí 1 náter.

Treba však vedieť, že žiaden náter nie je navždy, že ho treba opakovať, inak jeho 
vlastnosti sa strácajú. Najviac sú zaťažované plochy s  priamym slnečným svitom, 
ako aj dažďom. V závislosti na intenzite slnečného žiarenia, ako aj odtieňa farby 
/množstvo pigmentov/ životnosť vonkajšieho náteru je cca 2 -4 roky, ale môže 
sa stať, že sú miesta, kde náter treba obnoviť aj po roku. Toto neprizná ani jeden 
z dodávateľov farieb, ale sú to reálne dlhoročné skúsenosti, s ktorými treba počítať. 

1./ Ochranu proti drevokazným organizmom 
ako základná ochrana / sem patria prípravy typu Boche-
mit, Krovsan a podobne.

Na trhu je veľa prípravkov, ktoré riešia túto problematiku, 
v zásade sa prípravky delia na:

Potrebné množstvo: 2x náter vonkajšie plochy:
1 x náter vnútorné plochy: 

Voliteľné príslušenstVo k záhradným chatkám Bpp

NÁTERY

2./ Ochrana vonkajších plôch proti vlhkosti a UV žiareniu 
– je to množstvo prípravkov na báze olejov, voskov, pre po-
užitie na chatky doporučujeme tenkovrstvé lazúry. Väčšina 
týchto lazúr sa aplikuje na vonkajšie plochy 2x náter, odol-
nosť voči UV žiarenie je závislé od množstva pigmentov 
odolných UV , zásadou je, že svetlé farby sú menej odolné 
ako tmavšie. Bezfarebný náter neodporúčame, nemá prak-
ticky žiadne pigmenty  a drevo pôsobením UV degeneruje.


