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Защитна обработка на повърхността и 
поддръжка 
 

Съвети за обработка на повърхността и поддръжка на 
декинг от дърво 
 
За старта на открития сезон Вашата тераса ще Ви е благодарна за малко пролетно 
почистване. Дали ще свалите от ламалите старото лазурно покритие и цвят или ще 
оживите посивялата дървесина с наситени кафеникави тонове – задължително използвайте 
съвместими препарати. 
 

Защитна обработка на повърхността 
 
Ако дървесината бъде изложена на атмосфернте влияния без защитна обработка, бързо ще 
се промени цвета и структурата на повърхността ѝ. Само след няколко месеца 
необработената дървесина ще посивее и в следствие на колебанията във влажността ще 
започнат да се появяват повърхностни пукнатини. Употребата на защитни масла за декинг 
позволява индивидуализиране на нюанса на ламелите и същевременно предотвратява или 
забавя посивяването им. Специализираните масла предлагат и защита от UV лъчи и 
ограничават поемането на влага, така че да бъде избегнато образуването на пукнатини. 
 

Поддръжка 
 
В зависимост от околните условия, на които е изложен, декингът трябва да бъде оглеждан 
поне веднъж годишно за настъпили промени и евентуални щети. 
 
Почистване 
С оглед на дълготрайната експлоатация на настилката почистването на терасата е особено 
важно и необходимо. В повечето случаи за тази цел са необходими само метла, градински 
маркуч и четка. С тяхна помощ ще бъде отстранена по-голямата част от мръсотията. 
Повече внимание изисква почистването с водоструйка. Струята под високо налягане може да 
нагруби повърхността и така да се появят нежелани трески. 
В случай, че дъските бъдат силно замърсени, препоръчваме употребата на почистващи 
препарати от нашия асортимент съобразени със степента на замърсяването. 
 
Омасляване 
След основното почистване е ред на омасляването. Специално разработените масла за 
декинг за разлика от филмообразуващите лазурните покрития попиват в дълбочина в 
дървесината или се свързват по химически път с най-горния ѝ слой – без лющене и неприятни 
следи от четки. 
 
Важна информация за омасляването: 
Материалите, използвани за нанасяне на масло върху дървени повърхности (парцали, гъби, 
четки и др.) могат да се самовъзпламенят, затова е важно след използването им да бъдат 
потопени във вода.  
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Сравнение на омаслени и необработени повърхности 
 

 
Тик 

 
Махагон сапели 

 
Термоясен 

 
Изображенията по-горе показват сравнение на омаслен (вляво) и необработен (всясно) декинг. 
Омасляването на ламелите служи предимно за визуални цели и не толкова за защита на 
дървесината. 
 
Искате да видите на живо как изглежда омаслената и необработената дървесина след 
няколкогодишно излагане на UV лъчи и атмосферните влияния? В такъв случай заповядайте на 
нашите изложбени площи към филиалите ни. Тук ще имате възможност да разгледате трите 
стадия на различни видове, предлагана от ЙАФ дървесина: нов, омаслен и посивял. 
 
Допълнително, нашите експерти в декинга ще Ви предоставят необходимата консултация и 
ще отговорят на интересуващите Ви въпроси.  
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