
1. JSEM STŘEDNĚ TVRDÁ DŘEVINA o hustotě cca 650 kg/m3. Jelikož každý 

strom roste v jiných podmínkách, je jeho jádro excentrické a při řezání a hoblování 

dochází k porušení dřevních vláken. Je tedy možné, že se objeví třísky.  Jedná-li se 

 o terasu, bude se tento jev projevovat daleko více na drážkované straně – proto tedy 

na místech, kde budete běhat bosky, je lepší používat hladká prkna.

2. JSEM PLNÝ PRYSKYŘICE, KTERÁ MĚ CHRÁNÍ, a proto je moje odolnost vůči 

vnějším vlivům vysoká. Pryskyřice se však může zejména za teplého počasí dostat 

 na povrch prken – můžete ji mechanicky odstranit.

3. INSTALACE PRKEN MÁ BÝT PROVEDENA TAK, že se dřevo (letokruhy 

 na čelní straně prken) „usmívá“ – vlivem většího bobtnání a sesychání prkna 

 Ze stejného důvodu je potřeba v případě teras nechávat mezi jednotlivými prkny min. 

0,5 cm mezeru.

6. CO SE TÝČE BAREVNOSTI, jsem dřevo jako každé jiné, takže po čase zešednu. 

Pokud chcete uchovat mou barvu, je dobré mě olejovat UV odolnými oleji, a to 2x ročně 

– před zimou a po zimě. Olejování by mělo proběhnout cca po 3 měsících od hoblování, 

aby byl povrch již vyschnutý a prkna olej dostatečně nasála. Pozdějšího zašednutí 

4. VĚTŠÍ NASÁKAVOST A SESYCHÁNÍ se projevuje také tím, že se v suchých 

obdobích objeví mikrotrhliny (až 1 mm široké, nepravidelně se vyskytující, i po celé 

délce prken). Je to přirozený jev a až za čas zaprší, mikrotrhliny se zase zmenší. 

 se dá zbavit také speciálními odšeďovači.

 ze sibiřského modřínu často „korýtkují“. Důležité je, aby v korýtkách nestála voda, 

která by snižovala mou trvanlivost.

5. DÍKY PRYSKYŘICÍM A DALŠÍM LÁTKÁM, které mé dřevo obsahuje, rychle 

reaguji s kovy. Při instalaci si tedy dejte pozor, abyste v blízkosti nic kovového 

neřezali, i nepatrný kovový prach může způsobit drobné tmavé tečky připomínající 

plíseň. Ze stejného důvodu použijte i nerezový spojovací materiál.

Právě jste si zakoupili sibiřský modřín, 
prosím seznamte se se mnou:


