
Ochrana dřeva
V přírodě je odumřelé dřevo okamžitě rozkládáno dřevokaznými houbami, a stává se tak z něj surovina pro 

rozvoj dalšího živého organismu – to je přirozený koloběh života. Dřevo, které se používá pro stavební účely, 

musí být před tímto procesem chráněno, aby byla zaručena jeho dlouhodobá životnost.

Konstrukční ochrana
Chyby v konstrukci nátěr napravit nedokáže – bez ohledu na to, zda se jedná o nátěr krycí nebo 
lasuru. Proto je třeba dbát již při stavbě dřevěných dílů a konstrukcí, aby veškerá srážková voda 
mohla beze zbytku a co nejrychleji odtéci. Veškeré hrany je třeba zaoblit, a ponechat co největší 
přesah střechy. Dřevo by nikdy nemělo být vystaveno vlivům povětrnosti svou řeznou hranou, 
kolmou na směr vláken.

Chemická ochrana
Především jehličnaté dřevo je jenom málo odolné dřevokazným houbám. Proto je třeba mu tuto 
vlastnost dodat pomocí chemických prostředků. Mohou být pigmentované nebo transparentní, 
důležité je, aby dobře pronikaly do hloubky dřeva. Velice vhodné pro tyto účely jsou Capadur 
ImregnalLasur, nebo Capadur Impregnal Gel.

Fyzikální ochrana
Dřevokazné houby potřebují ke své zhoubné činnosti vlhké prostředí. Úkolem fyzikální ochrany 
dřeva je proto udržet dřevo suché. Toho lze dosáhnout tím, že je dřevo chráněno před pronikáním 
vlhkosti zvenku, ale zároveň mohou vodní páry odcházet z materiálu ven.

U masivního dílu, který může být natřen ze všech stran, je nejdůležitější zabránit pronikání 
vlhkosti z vnějšího prostředí. Ideální pro to je Capadur F7 Protect Lasur.

U nemasivního dílu, nebo dílu omezeně masivního, je důležitější schopnost difúze, aby mohly 
vodní páry volně odcházet z materiálu ven. Zde je proto vhodné použití materiálů Capadur 
ImpregnalLasur, nebo Capadur Impregnal Gel.

Ochrana proti UV záření
UV záření působí jako významný faktor na trvanlivost dřeva rozkladem ligninu – tmelu, který drží 
jednotlivé buňky dřeva pohromadě. Proto je třeba dřevo před UV zářením chránit nátěrem, který 
propustí minimum záření.

Jednoduchá pravidla pro dlouhou trvanlivost Lasury Capadur
Lasury je možné rozdělit na dvě skupiny – tenkovrstvé a silnovrstvé. Silnovrstvé lasury vytvářejí na povrchu 

dřeva film, který je chrání před pronikající vodou a znečištěním. Na druhou stranu ale je překážkou pro vodní 

páry, které odcházejí z materiálu ven. Tenkovrstvé lasury netvoří film, pronikají hluboko do dřeva, a jsou 

vybaveny účinnými prostředky proti biologickému napadení dřeva.

Z toho také plyne rozdílné použití jednotlivých lasur. Silnovrstvé lasury se používají tam, kde potřebujeme 

dřevo spíše chránit proti vnější vlhkosti, a prodyšnost pro vodní páry není tolik důležitá. Vhodné jsou také 

pro použití v interiéru – neuvolňují se z nich nebezpečné výpary. Tenkovrstvé lasury je třeba použít tam, kde 

je třeba zajistit nerušené odpařování vodních par ze dřeva, a jako základní nátěr, účinný proti dřevokazným 

houbám.

Capadur Impregnal Lasur
Difúzně otevřená tenkovrstvá lasura s obsahem rozpouštědel, a se speciálním fungicidním obsahem 
na ochranu dřeva pro vnější prostředí. Vhodná pro nátěry nemasivních dřevěných dílů, a jako 
základní nátěr pod silnovrstvé lasury Capadur.
Barva: široká škála odstínů dle ColorExpress
Balení: 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,08 – 0,25 L / m2 v jedné vrstvě

Capadur Impregnal Gel
Tixotropní,neodkapávající lasura, difúzně otevřená, tenkovrstvá, s fungicidními přípravky, pro vnější 
prostředí. Vzhledem ke své konzistenci obzvláště výhodná pro nátěry podhledů, podbití střech, 
a podobné účely.
Barva: široká škála odstínů dle ColorExpress
Balení: 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,08 – 0,25 L / m 2 v jedné vrstvě

Capadur F7 Protect Lasur
Lasura s malým obsahem rozpouštědel, tvoří vrstvu o střední tloušťce. Poskytuje dobrou ochranu 
proti UV záření. Má neskapávající konzistenci, a hodí se tedy dobře i pro natírání dřevěných stropů 
a podhledů. Pomalu zasychá, a na velkých plochách tedy nedochází k barevnému překrytí v místech 
napojení.
Barva: široká škála odstínů dle ColorExpress
Balení: 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,08 – 0,25 L / m 2 v jedné vrstvě

Capadur Decor Lasur
Ekologická, vodou ředitelná lasura pro vnitřní i vnější použití. Bez obsahu fungicidních prostředků, 
šetrná k životnímu prostředí. Poskytuje dobrou ochranu proti UV záření.
Barva: široká škála odstínů dle ColorExpress
Balení: 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,08 – 0,25 L / m 2 v jedné vrstvě

U těchto stavebních dílů se počítá s možností 
proniknutí vlhkosti do materiálu. Jednotlivé 
části se mohou navzájem pohybovat, často lze 
natřít jenom jednu stranu. Zde je třeba dbát na 
maximální difúzní otevřenost nátěru. Typickým 
příkladem je obložení z překrývaných prken.

3x Capadur Lasur Gel 2 - 4

3x Capadur Impregnal Lasur 2 - 4

1x Capadur Lasur Gel 2x Capadur Decor Lasur 2 - 4

1x Capadur Impregnal Lasur 2x Capadur Decor Lasur 2 - 4

Mezi jednotlivými částmi dřeva může docházet 
k malým pohybům, které ale nesmějí mít vliv 
na funkčnost dílů. Typickým příkladem jsou 
hrázděné stavby, podbití střech, nebo těsně 
spojené palubkové obložení.

2x Capadur Lasur Gel 1x Capadur F7 Protect Lasur 2 - 4

2x Capadur Impregnal Lasur 1x Capadur F7 Protect Lasur 2 - 4

1x Capadur Lasur Gel 2x Capadur Decor Lasur 2 - 4

1x Capadur Impregnal Lasur 2x Capadur Decor Lasur 2 - 4

Jedná se o stavební díly s pevným spojením 
dřeva, a nedocházi k vzájemným pohybům  
mezi jedotlivými částmi. Díly lze opatřit nátě-
rem ze všech stran. Typickým příkladem jsou 
okna a dveře.

1x Capadur Lasur Gel 2x Capadur F7 Protect Lasur 4 - 6

1x Capadur Impregnal Lasur 2x Capadur F7 Protect Lasur 4 - 6

1x Capadur Lasur Gel 3x Capadur Decor Lasur 3 - 4

1x Capadur Impregnal Lasur 3x Capadur Decor Lasur 3 - 4

Pro správnou volbu nátěru v exteriáru dělíme dřevěné díly do tří kategorií na masivní, omezeně masivní 
a nemasivní. Pro každou kategorii je třeba zvolit vhodnou skladbu nátěru.

U nátěrů dřeva v interiéru není ve většině pří-
padů nutno počítat s ohrožením vodou. Volíme 
spíše nátěry, které zaručí dlouhodobě pěkný 
vzhled dřeva. Použití impregnačních lasur se 
zde nedoporučuje, protože se z nich mohou 
v omezené míře uvolňovat fungicidní prostřed-
ky.

2x Capadur F7 Protect Lasur

2x Capadur Decor Lasur

Masivní díly

Tvarové změny vznikající vlivem změn vlhkosti jsou minimální Interval 
obnovy

Omezeně masivní díly

Malé tvarové změny vliven proměnlivé vlhkosti

Nemasivní díly

Libovolné tvarové změny vlivem proměnlivé vlhkosti

Interiér

Bez UV filtrus UV filtrem

• Ideální ochranu proti UV záření poskytují 
střední odstíny

• Světlé odstíny poskytují pouze omezenou 
ochranu proti UV záření

• Tmavé odstíny se přehřívají – je zde 
nebezpečí vzniku trhlin.

• Dřevo listnatých stromů nebo 
tropických dřevin je přirozeně 
odolnější, ale hůře se natírá. 

• Pro díly, které mají být opatřeny nátěrem, 
je vhodnější dřevo s nižším podílem 
pryskyřic.

• Voda musí mít možnost co nejrychleji 
odtéci.

 Velký přesah střechy je výborná ochrana.

• Pokud budou dodržena tato pravidla, 
může interval pro renovaci u masivních 
dílů překročit dobu pěti let.

Tenkovrstvé lasury

Silnovrstvé lasury

Interval 
obnovy

Interval 
obnovy
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Capadur
Lazury na dřevo

Dotek přírody
Dřevo je materiál, jehož tvůrcem je příroda. Obsahuje v sobě její 
ušlechtilost a mnohotvárnost. Dřevo se nikdy neopakuje – každý 
kousek má jinou, originální kresbu. Dřevo má v sobě energii Slunce, 
které na něj desítky let svítilo. Použitím dřeva jako stavebního 
materiálu přinášíme část ušlechtilosti přírody a energie slunečního 
svitu do svých domovů.

Dřevo – věčně mladý materiál
Dřevo je jedním z nejstarších stavebních materiálů. Je to jistě 
z dobrého důvodu – těžko bychom nalezli jiný materiál, který by 
v měl tolik pozitivních vlastností. Dřevo je lehké, pevné, snadno se 
opracovává, je dobře tvárné. Ze dřeva lze postavit celý dům, ale 
i most nebo věž. Zdroj dřeva při dobrém hospodaření neubývá. 
Dřevo je materiál, který nelze ničím nahradit.


