
Ochrana dřeva v interiéru



Ošetření dřeva v interiéru – víte 
čím a jak?

Dřevo se těší stále velké oblibě ve stavebnictví i v nábytkářství.  
V posledních letech je jeho použití na vzestupu a nejednou se v de-
signových interiérech setkáváme s úpravou, která se vzhledově blíží 
jiným materiálům. A to především pro svoje vlastnosti, jimiž snadno 
navodí příjemnou atmosféru, útulnost a pohodlí. Zatímco ve ven-
kovních prostorách musí být chráněno před plísněmi a vlivy počasí, 
v obytných prostorách jsou na něj zase kladeny jiné požadavky. 
Nejen běžné znečištění a mechanické zatížení, ale také působení 
agresivních látek (krémy na ruce, nápoje, atd.) a chemických čističů 
může extrémně namáhat dřevěný povrch. Bez správného ošetření 
by v pěkném stavu žádné dřevo dlouho nevydrželo. 

Pro použití v interiéru se v našich podmínkách používají převážně 
evropské dřeviny.  Pro obložení jsou to především měkké dřeviny 
jako smrk a borovice, u podlah je to rozšířeno o tvrdé, jako dub, buk 
a jasan. Použití dřeva na nábytek potom záleží na vkusu a občas se 
objeví i dřeviny exotické. Jejich použití nahrává i skutečnost, že éru 
laků postupně nahrazují oleje, vosky nebo jejich kombinace, díky 
jejichž použití zůstává dřevo ve své přirozené kráse, avšak ochrá-
něno před nežádoucími vlivy okolí.

I pro dřevo používané v interiéru, možná spíše hlavně pro dřevo 
v interiéru, je důležitá jeho kvalita. Za předpokladu, že je dřevo 
kvalitní a s odpovídajícím stupněm vlhkosti, můžeme začít s jeho 
předpřípravou pro následnou povrchovou úpravu. Jde především 
o odmaštění a lehké přebroušení brusným papírem hrubosti P100 
(u modřínu doporučeno P80), aby se sjednotila savost povrchu. 
Přebroušení je nutné udělat po letech, jelikož následný nátěr by 
případné chyby broušení ještě zdůraznil! Dalším logickým krokem 
je zbavení dřeva prachu a nečistot. Takto je dřevo připravené pro 
následné ošetření.



Nátěry na dřevo v interiéru jako takové lze třídit na základě různých 
kritérií, nicméně je vždy důležité si stanovit, co chci ošetřovat a jaký 
očekávám výsledek a dle toho pak volit typ materiálu. V produktových 
řadách firmy REMMERS lze vybrat ideální materiál pro jakékoli očeká-
vání, avšak vždy s výborným výsledkem. My se zaměříme na základní 
dělení dle použití.

Máte-li v úmyslu natírat obložení a chcete docílit co nejpřirozenějšího 
povrchu s vysokou odolností proti vlhkosti, je v nabídce VOSKOVÁ LA-
ZURA. Jedná se o voskovou emulzi na bázi vody s přírodní pryskyřicí a 
lněným olejem, kterou, pro získání velmi tenké vrstvy, můžete naná-
šet i lněným hadříkem. Díky velkému množství barevných odstínů si 
zde vybere opravdu každý, nicméně doporučujeme věnovat pozornost 
speciálně odstínům antická šedá a toskánská šedá, které se výborně 
hodí k renovaci starého nábytku. Dalším materiálem je potom OLEJOVÁ 
LAZURA [eco], která je krom použití v interiéru vhodná i na exteriérové 
aplikace. Jedná se opět o vodou ředitelný materiál, tentokrát na bázi 
ekologických materiálů. Pokud je někdo „stará škola“ a je nakloněn 
lakovaným povrchům na obložení, lze zde bez problémů použít níže 
uvedený PODLAHOVÝ LAK PREMIUM.

Je-li vaším cílem podlaha, parkety či dřevěné schodiště, tyto povrchy 
vyžadují jiné materiály, protože jsou dennodenně doslova „pošla-
pávány“. I zde najde uplatnění výše uvedená VOSKOVÁ LAZURA, ale 
tentokrát pouze jako mořidlo pro dosažení požadovaného barevného 
odstínu (po přidání 25% vody) pod PODLAHOVÝ LAK PREMIUM, jenž 
dodá vaší podlaze potřebnou ochranu proti poškrábání a špíně. Jedná 
se o polyuretanový lak na bázi vody dostupný ve dvou stupních lesku. 
Hedvábně lesklý a hedvábně matný. Pro prodloužení renovačního in-
tervalu a běžnou údržbu vaší podlahy je EMULZE NA ÚDRŽBU LAKO-
VANÝCH POVRCHŮ. Pokud chcete dosáhnout přirozené krásy dřeva,  
a zároveň umožnit dřevu dýchat a ošetřit jej před špínou, doporuču-
jeme spíš použít TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PREMIUM. Jde o moderní pr-
votřídní materiál na bázi přírodních olejů a vosků, dostupný v mnoha 
barevných odstínech, včetně moderních šedých. Pokud vám záleží na 
budoucnosti a životním prostředí, je v nabídce i jeho ekologická vari-
anta TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ [eco], který je bez příměsi látek živočišného 
původu. U obou těchto produktů je ale nutné, pro dosažení ideálního 
vzhledu, dodržet doporučený způsob aplikace! Tyto produkty vtírejte 
lněným hadříkem nebo štětcem do dřeva, přebytečný materiál pak po 
cca 20-30 min důkladně odstraňujte kruhovými pohyby pomocí bavl-
něného hadříku či gázy. V případě použití těchto olejů je třeba dbát na 
správnou teplotu materiálu a okolí. U vosků a olejů je zcela nevhodné 
používat na vytírání klasické saponáty, jelikož degradují jejich povrch  
a především zde je pro prodloužení renovačního intervalu doporučeno 
používat EMULZI NA ÚDRŽBU OLEJOVANÝCH POVRCHŮ [eco].



Vosková lazura
Vosková emulze na nábytek a obložení

Odstíny:

do 
interiéru

do 
interiéru

HEDVÁBNĚ MATNÝ
FARBLOS SEIDENMATT

HEDVÁBNĚ LESKLÝ
FARBLOS SEIDENGLÄNZEND

Odstíny:

na bázi 
vody

na bázi 
vody

před použitím 
dobře 

promíchejte!

před použitím 
dobře 

promíchejte!

lazurovací/
matný

i pro korek

MOKA
MOCCA

TŘEŠEŇ
KIRSCHE

NCS / RAL

BEZBARVÁ
FARBLOS

BÍLÁ
WEISS

ANTICKÁ ŠEDÁ
ANTIKGRAU

BŘÍZA
BIRKE

TOSKÁNSKÁ ŠEDÁ
TOSKANAGRAU

DUB
EICHE

Podlahový lak PREMIUM
Polyuretanový lak na podlahy, korek a nábytek



Nestandardní odstíny: Standardní odstíny:

INTENZIVNÍ BÍLÁ
INTENSIV-WEISS

TEAK
TEAK

STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ
SILBERGRAU

BEZBARVÁ
FARBLOS

DUB SVĚTLÝ
EICHE HELL

EBEN
EBENHOLZ

OŘECH
NUSSBAUM

Odstíny:

Tvrdý voskový olej [eco]

Na podlahy a nábytek  
na bázi obnovitelných surovin

Tvrdý voskový olej PREMIUM
Špičkový produkt na údržbu dřevěných  
a korkových podlah a nábytkuna bázi 

rozpouštědel

před použitím 
dobře 

promíchejte!

před použitím 
dobře 

promíchejte!

i pro korek

i pro korek

lazurovací/
matný

lazurovací/
matný

DUB RUSTIKÁLNÍ
EICHE RUSTIKAL

TOSKÁNSKÁ ŠEDÁ
TOSKANAGRAU

KAŠTAN
KASTANIE

VODOVĚ ŠEDÁ
WASSERGRAU

BOROVICE
KIEFER

NCS / RAL INTENZIVNÍ BÍLÁ
WEISS

BEZBARVÁ
FARBLOS

MLHOVĚ ŠEDÁ
NEBELGRAU

PINIE
PINIE

JÍLOVĚ ŠEDÁ
LEHMGRAU

HEMLOCK
HEMLOCK

ANTRACITOVĚ ŠEDÁ
ANTHRAZITGRAU

FT 45292

TEAK
TEAK

OKENNÍ ŠEDÁ
FENSTERGRAU

OŘECH
NUSSBAUM

do 
interiéru

do 
interiéru



Ošetření nábytku je trochu samostatná kapitola, ale výše uve-
dené materiály lze na některé aplikace použít. Přímo určený pro-
dukt je potom OLEJ NA PRACOVNÍ DESKY [eco], který je vhodný pro 
stoly a pracovní desky, dětské židle a hračky z masivního tvrdého 
dřeva. Je atestován na styk s potravinami, proto je bezpečný pro 
použití na kuchyňských deskách, má dobrou odolnost vůči vy-
braným, v domácnosti běžně používaným prostředkům (voda, 
cola, čaj, káva, víno, čisticí prostředky). 

Produkty Remmers z kategorie Ochrana dřeva v interiéru na 
jedné straně vyzdvihují krásu dřeva a zachovávají atraktivitu  
a stabilitu tohoto materiálu na straně druhé. Jsou bezpečné pro 
použití v interiéru, odpuzují nečistoty a vodu a jsou odolné vůči 
mechanickému namáhání a také vůči běžným chemikáliím uží-
vaným v domácnosti. Především v interiérech hrají ekologické 
produkty ústřední roli. Produkty Remmers [eco] jsou označovány 
renomovanými pečetěmi kvality, kterými je prokazována nezá-
vadnost nátěrů pro člověka i pro životní prostředí. 

Olejová lazura [eco]

Středněvrstvá olejová lazura na vodní  
bázi z obnovitelných surovin

do
interiéru 

i exteriéru

na bázi 
vody

před použitím 
dobře 

promíchejte!

lazurovací/
matný

neskapává

DUB SVĚTLÝ
EICHE HELL

MAHAGON
MAHAGONI

BOROVICE
KIEFER

PALISANDR
PALISANDER

PINIE/MODŘÍN
PINIE/LÄRCHE

OŘECH
NUSSBAUM

BÍLÁ*
WEISS 

STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ
SILBERGRAU

BEZBARVÁ*
FARBLOS

TEAK
TEAK

Odstíny:

* Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením.



Olejová lazura [eco] 

Prostředky na údržbu
Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco] / 
Emulze na údržbu lakovaných povrchů

Emulze jsou speciálně vyvinuté prostředky na údržbu podlah, které 
prodlužují renovační interval a ochraňují povrch před opotřebením. 
Dřevěnou podlahu nikdy nepřelejte, mohou vzniknout škody nabobt-
náním dřeva. Nikdy nenechávejte ležet vlhké hadříky na dřevěném po-
vrchu, zabráníte tak vzniku fleků.

Olej na pracovní desky  [eco]

Na bázi obnovitelných surovin,  
s atestem pro kontakt s potravinami 

na bázi 
vody

PŘÍRODNÍ VZHLED
NATUREFFEKT

BEZBARVÝ
FARBLOS

Odstíny:

do 
interiéru

do 
interiéru

stačí přidat 
do vody

lazurovací/
matný
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