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Taras coraz częściej pełni rolę drugiego salonu. Dobrze 
zaprojektowana zewnętrzna strefa wypoczynkowa pozwala nam się 
cieszyć z długich, letnich wieczorów. Aby użytkowanie tarasu było 
maksymalnie przyjemne, szczegółowo zaplanujmy jego poszczególne 
elementy. Nie tylko elementy wystroju, jak meble czy dodatki, ale 
także materiały wykorzystane do jego wykończenia.

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na specyfikę użytkowania 
tarasu. Materiał wykończeniowy musi wyróżniać się odpornością na 
ścieranie, nacisk, uszkodzenia mechaniczne oraz zmienne czynniki 
atmosferyczne, szczególnie oddziaływanie bardzo wysokich i bardzo 
niskich temperatur. Zatem jakie drewno tarasowe zda egzamin?

Jak wybrać drewno na taras?



Podejmując decyzję dotyczącą gatunku drewna na deski tarasowe, 
powinniśmy wziąć pod uwagę kilka kwestii:

- lokalizację tarasu,

- czy taras jest zadaszony, czy nie?

- pełnioną przez niego funkcję,

- pożądaną kolorystykę tarasu.

Jakie drewno na taras?

*Krajowe drewno tarasowe

Krajowe drewno tarasowe przekonuje nas m.in. stosunkowo 
niewygórowaną ceną, tym bardziej, jeśli porównamy rodzime drewno 
na taras z drewnem tarasowym egzotycznym. Wynika to nie tylko z 
łatwiejszej dostępności. Drewno krajowe jest raczej miękkie i 
–pozostawione bez impregnacji – podatne na oddziaływanie warunków 
zewnętrznych, szczególnie wilgoć; poza tym łatwo może być 
zasiedlone przez owady, czego rezultatem będzie butwienie i 
rozkład. Dlatego tak istotna jest impregnacja drewna. Szacuje się, 
że w przypadku gatunków krajowych, wydłuża to żywotność desek o 
kilkanaście lat.



Jeśli mamy w planach zakup desek z drewna rodzimego, pamiętajmy, 
aby porównać twardość poszczególnych gatunków. Twardsze gatunki 
będą jednocześnie bardziej wytrzymałe, mniej podatne na ścieranie. 
Kluczowa jest ponadto odporność na kontakt z wodą, czyli 
jednocześnie także paczenie.

- Sosnowe i świerkowe deski tarasowe

Z gatunków drewna krajowego dużą popularnością cieszy się sosna. 
Niestety nie zachwyci nas trwałością, jest bardzo miękka, ponadto 
mało odporna na ścieranie, ma też skłonność do paczenia. W 
zasadzie największą zaletą tarasowych desek sosnowych jest ich 
dostępność oraz atrakcyjna cena. Z drugiej strony pamiętajmy, że 
dobrej jakości produkty do impregnacji skutecznie zabezpieczą 
drewno przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Jeśli 
dodatkowo planujemy zadaszenie tarasu, możemy bez większych obaw 
zdecydować się na drewno sosnowe.

Podobnymi właściwościami wyróżnia się świerk. Kupując deski tarasow
e z sosny lub świerku, powinniśmy upewnić się, czy zostały one 
zaimpregnowane ciśnieniowo.

- Drewno na taras – modrzew, dąb, jesion, buk

Za najtwardsze krajowe gatunki drewna na taras uznaje się m.in. 
jesion oraz buk. Ponadto oba gatunki wyróżniają się już większą 
odpornością na wilgoć. Dobrymi parametrami wytrzymałościowymi 
wykazuje się także dąb.

Na uwagę zasługuje również modrzew. Ma interesującą kolorystykę, a 
poza tym wykazuje dobrą odporność na szkodniki i grzyby. Kluczowe 
jest tu jednak przygotowanie drewna do obróbki, inaczej szybko 
zauważymy ślady żywicy.



*Egzotyczne deski tarasowe

W związku z ich naturalnymi właściwościami drewniana podłoga 
tarasowa z gatunków krajowych jest układana przeważnie pod 
zadaszeniami, z kolei na tarasach bezpośrednio wyeksponowanych na 
oddziaływanie deszczu oraz promieniowania UV, ale też w pobliżu 
basenów ogrodowych, stosuje się przeważnie drewno tarasowe 
egzotyczne. Gatunki egzotyczne są uznawane za najlepsze drewno na 
taras.

Bangkirai, massaranduba, cumaru, tek, bangkirai oraz lapacho są 
zazwyczaj znacznie twardsze, bardziej wytrzymałe i odporne m.in. 
na wilgoć czy uszkodzenia mechaniczne niż gatunki krajowe. 
Zawdzięczają to zawartości dużej ilości garbników, żywic i olejów.

Nie oznacza to jednak, że możemy zapomnieć o ich impregnacji. Co 
prawda najtrwalsze gatunki drewna egzotycznego mogą przetrwać na 
zewnątrz nawet przez kilkadziesiąt lat, jednak bez skutecznej 
ochrony z biegiem czasu zmienią swoją barwę, czyli zszarzeją.

Co na taras? Podłoga prawidłowo 
zaimpregnowana

Oczywiście drewno egzotyczne na taras jest znacznie trwalsze i 
odporniejsze na oddziaływanie czynników zewnętrznych, jednak nie 
powinniśmy z góry skreślać gatunków rodzimych Absolutnie nie! 



Także sosna czy świerk zdadzą egzamin jako wykończenie podłogi na 
tarasie, o ile z głową wybierzemy produkty do ich impregnacji.

*Impregnacja drewna na taras ciśnieniowa?

Warto kupować takie deski z drewna rodzimego, które zostały 
zabezpieczone ciśnieniowo przez zakład obróbki drewna. Impregnacja 
próżniowo-ciśnieniowa to zabieg polegający na poddaniu drewna 
nasączonego środkiem impregnującym wysokiemu ciśnieniu. Wskutek 
tego wszystkie szkodniki, drobnoustroje i bakterie znajdujące się 
w deskach zostają zlikwidowane.

 

*Czym impregnować drewno na taras? Impregnaty

Impregnacja drewna na zewnątrz to zabieg, który równie dobrze 
możemy przeprowadzić sami. Wymaga to jedynie zastosowania 
specjalnych środków do ochrony drewna. Musimy zabezpieczyć 
drewnianą powierzchnię przede wszystkim przed działaniem grzybów 
wywołujących siniznę oraz powodujących głęboki rozkład drewna. 
Dobrej jakości impregnat do drewna na zewnątrz wnika w jego 
strukturę i zapewnia mu długoletnią ochronę biologiczną. 
Jednocześnie redukuje chłonność drewna, obniżając zużycie 
produktów nawierzchniowych, jak lakiery czy oleje. Przykładami 
takich środków w ofercie Sadolin są impregnaty Sadolin SuperbaseHP

[1].
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*Naturalna impregnacja drewna: impregnat i olej

Wśród dostępnych na rynku wyrobów do zabezpieczenia drewna na taras
 wyróżniają się przede wszystkim oleje, jak Sadolin Olej Superdeck
[2]. Nie tworzy typowej powłoki, a zamiast tego wnika w głąb 
drewna, znacznie wzmacniając jego strukturę, a jednocześnie 
pogłębia kolor desek i eksponuje rysunek słojów. Ponadto dzięki 
wykorzystaniu technologii Weathershield™ skutecznie zabezpiecza 
drewniane wykończenie przed oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych, jak deszcz i wilgoć w powietrzu, promieniowanie 
UV oraz zmienne temperatury.

Oleje do drewna, w tym Sadolin Olej Superdeck [2], sprawdzą się 
przy każdym, zarówno europejskim, jak i egzotycznym gatunku 
drewna. Musimy mieć jednak na uwadze, że miękkie drewno wymaga 
dodatkowych zabiegów. Zanim zaczniemy olejowanie powinniśmy 
zastosować wstępnie impregnat techniczny Sadolin SuperbaseHP [1], 
które skutecznie przygotują powierzchnię do dalszych zabiegów.

 

Kiedy zastanowimy się już, jakie drewno na taras zewnętrzny warto 
wybrać, przemyślmy, czym najlepiej je zabezpieczyć. Pamiętajmy 
przy tym, że drewno krajowe i egzotyczne mogą się różnić, jeśli 
chodzi o zalecane metody impregnacji. Punkt odniesienia zawsze 
powinna dla nas stanowić karta techniczna produktu. W pierwszej 
kolejności warto zatem wybrać typ wyrobu, a następnie upewnić się, 
czy możemy go stosować do zabezpieczenia danego gatunku drewna.
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