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Dřevina Eukalyptus
Proč si koupit nábytek z eukalyptu?Jak ho ošetřovat?
Dřevo je živý materiál. Podstatou dřevěného venkovního nábytku je dlouhá životnost dřeva co se týče odolnosti vůči
povětrnostním vlivům – dřevo nehnije apod. Jako přírodní materiál se však dřevo vlivem povětrnostních podmínek
přirozeně mění. Jedná se o 100% přírodní a hydroskopický materiál,ve kterém se vyskytuje značné pnutí způsobené
změnami okolního prostředí. Dřevo absorbuje a vypařuje vlhkost. Jednotlivé části, které jsou používány v exteriéru, jsou
ovlivňovány častými změnami povětrnostních podmínek a neexistuje technologie, jak tento proces zcela eliminovat.
V důsledku vody (deště) může dojít k zhrubnutí povrchu dřeva – vlákna se postaví nebo dochází ke změně odstínu.
Pro udržení vzhledu by měl být povrch dřeva ošetřován olejem na tvrdé dřevo. Zejména nový nábytek musí být ošetřen
co nejdříve po zakoupení, jinak může dojít k změně odstínu dřeva. Aplikujte olej v několika vrstvách dokud nedosáhnete
bod nasycení, t.j. dokud se olej nepřestane vsakovat. Přebytečný olej poté setřete. Nechte nábytek 48 hodin odpočinout
a schnout. Poté ho můžete umístit na terasu a začít používat! Toto se doporučuje vždy hlavně počátkem sezóny.
Je-li nábytek vystaven max. zatížení bez přístřešku, je dobré provádět olejování průběžně celý rok.
Po určité době používání dřevo vysychá a je proto nutné dotáhnout spoje imbus. klíčem. Zhrubnutí dřeva je také
obvyklým jevem, u kterého se doporučuje lehké přebroušení povrchu pomocí středně hrubého smirkového papíru
a následné opětovné naolejování. V důsledku působení deště a slunce a tím způsobené změny vlhkosti dřeva, mohou
příčky měnit tvar, popřípadě i barvu.
Na některých místech se jeví tečky, které vypadají jako po červotoči, ale toto nejsou díry červotoče. Jedná se o přirozený
proces, který je vlastní danému materiálu a nelze jej výrobou odstranit či mu zcela předejít. Nejedná se tedy o vadu
materiálu či konstrukční vadu, na základě které lze zboží reklamovat.
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patří do skupiny tvrdého dřeva
velmi vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
trvanlivostní třída č. 1-2 (ze škály 1-5)
hnědo-červený odstín
stabilní (relativně menší riziko tvarových změn)
mohou se objevit malé povrchové prasklinky
důsledkem změn a vlhkosti může dojít k mírnému pokřivení lamel
vyšší hmotnost nábytku než u teaku
neošetřené dřevo postupně šediví

Dřevo se vlivem vlhkosti roztahuje a smršťuje. Pokud nábytek uložíte do uzavřených a vytápěných prostor,může docházet
k jeho vysoušení, výjímečně i k tvorbě prasklin. Nejvhodnějším místem pro uskladnění je proto nevytápěná a dobře
větratelná místnost.
Zahradní nábytek ze dřeviny eukalyptus je určen zejména pro ty, kteří z různých důvodů nechtějí do nákupu zahradního
nábytku investovat velký finanční obnos, ale přesto mají vysoké nároky na životnost a kvalitu.
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