TRADIČNÍ PŘÍRODNÍ OCHRANA DŘEVA
Dřevní tér (dřevní dehet), lněný olej, terpentýn
Na dřevěné konstrukce a masivní dřevostavby jako jsou roubenky a sruby, ale i na přístěnky,
terasy apod. se výborně hodí směs těchto tří přírodních produktů. Například ve Skandinávii
používají tuto směs již mnoho set let na jejich tradiční sloupové kostely, z nichž některé jsou
staré až tisíc let. Taktéž norské lodě byly od nepaměti natírány právě touto trojicí.

Dolní část dřevníku čistý tér, horní část tér se lněným olejem

KOMERČNÍ PREZENTACE

Také u nás se pálily milíře nejen na výrobu
dřevěného uhlí, ale i dřevního téru. Také lněný
olej je v naší krajině po staletí využíván na
ochranu dřeva.
Velikou výhodou přírodních nátěrů je, že zůstávají prodyšné pro průchod vodních par
skrze dřevěnou konstrukci. Dřevo tak může
přirozeně pracovat s vlhkostí. V případě, že se
povrch dřeva uzavře parotěsným nátěrem,
dochází ke srážení vlhkosti a dřevo začne
hnít zevnitř, i když na povrchu nic nepoznáte.
Dřevní tér má navíc antibakteriální účinky
(užívá se například pro léčení ran u hospo-

Nátěr térem s různými poměry terpentýnu a různým počtem vrstev

dářských zvířat) a pomáhá tím chránit dřevo
proti škůdcům a plísni. Je to tmavohnědá tekutina medové konzistence a kouřové vůně.
Je vhodné ho natírat v teplém létě, aby se
snadněji aplikoval.
Pro zředění a tím i zesvětlení nátěru ředíme
tér lněným olejem a popřípadě i terpentýnem,
který navíc pomáhá otevírat póry dřeva
a usnadňuje tak nasákavost nátěru do povrchu dřeva. Norský recept na nátěry lodí
a domů je třetina téru, třetina čistého lněného
oleje a třetina terpentýnu. Tento nátěr v různých poměrech ředění má pak jednu estetic-

kou výhodu – podle exponovanosti natřeného
dřevěného povrchu mění postupně díky intenzitě dopadajícího UV záření barvu od
hnědé až po zlatavě žlutou.
Text: Robert Malý (roubenkyasruby.cz, tradiční tesařina a tesařské kurzy) a Jan Marek
(cestadreva.cz, přírodní oleje, kvalitní nářadí,
truhlářské kurzy).
Dřevní tér, jiné přírodní oleje, ale také
kvalitní ruční nářadí nabízí Cesta dřeva
– cestadreva.cz.

