
Kvalita materiálu MODŘÍN SIBIŘSKÝ 

Bělové dřevo nažloutle bílé až načervenale bílé, jádrové dřevo načervenale hnědé až tmavě 
červenohnědé. Modřín sibiřský patří k nejcennějším a nejtrvanlivějším druhům mezi jehličnatými 
druhy dřeva. Jeho obsažená pryskyřice odpuzuje vodu jako přírodní impregnace a chrání dřevo 
před napadením houbami. Na základě pomalého růstu v chladných regionech je sibiřský modřín 
tvrdší než evropský. Modřínové dřevo vhodné pro stavbu dřevěné terasy oplývá řadou předností 
jako je pevnost, pružnost a dá se s ním snadno pracovat.  

Hustota dřeva: ca. 650 kg/m3 
Uměle sušené na: 16-18% 

    

Vzhled prken MODŘÍN SIBIŘSKÝ v ploše. 

Typické znaky dřeva MODŘÍN SIBIŘSKÝ 

Dřevo MODŘÍN SIBIŘSKÝ má své charakteristické znaky, které jsou uvedeny v ilustraci níže. Tyto 
typické znaky pro MODŘÍN SIBIŘSKÝ nejsou považovány za vady. 

      

Zarostlé suky jsou povoleny                                   Malé volné suky na hranách jsou povoleny 



    

Křížové suky s malou prasklinou jsou povoleny     Malé volné suky na hranách jsou povoleny 

    

Malé praskliny na povrchu jsou povoleny               Praskliny kolem suků jsou povoleny 

    

Smolníky v ploše jsou povoleny, ronění pryskyřice je přirozené a musí být akceptováno 

    

Kraje prken se zakracují 15-20mm,         Malé praskliny na povrchu jsou povoleny   

odstraňuje se transportní vosk                    



 

Prohnutí prken je přípustné (zvášť u délem nad 3m), prkna se rovnají pomocí terasových svěrek, 
stahovacích pásů a klíčů nebo kontra klínů 

Poznámka: Celková dodávka může obsahovat do 3% obsahu balení , nestandardní vady profilů. 

Kotvení dřeva MODŘÍN SIBIŘSKÝ 

Modřín je obzvláště citlivý na železo, a aby se zabránilo místům od rzi, doporučujeme 
připevňovací prostředky pouze z ušlechtilé oceli. Vždy předvrtávejte otvory pro vruty, aby se 
zabránilo praskání materiálu. Použití samořezných vrutů bez předvrtání není doporučeno.  

Skladování dřeva 

Během skladování dřeva před a v průběhu montáže dbejte, aby dřevo nebylo vystaveno přímému 
slunečnímu záření, dešti, sněhu a dalším vnějším vlivům. Bylo dobře zakryto nebo nejlépe 
uskladněno v zastřešených nevytápěných prostorách, s hodnotami relativní vlhkostí vzduchu 
shodnými s venkovní vlhkostí. Přitom bylo zajištěno dostatečné proložení dřeva proklady, 
umožňující ventilaci vzduchu a zamezení tvorby plísní. Při nedodržení těchto doporučení může 
docházet při skladování ke kroucení, deformaci nebo jiným změnám dřeva 

Nátěr a barva 

Dřevo bez povrchové úpravy je náchylné na velmi brzké zešednutí po vystavení povětrnostním 
podmínkám. Z tohoto důvodu doporučujeme ošetřit toto dřevo terasovým olejem. Pigmenty, které 
jsou obsaženy v tomto nátěru nezpůsobí žádnou výraznou změnu původní barvy, naopak odstín 
se ještě více zdůrazní a dřevo je tak navíc chráněno před UV paprsky, které mají na šednutí dřeva 
největší vliv. Konce prken ošetřete výrobkem OSMO vosk na řezné hrany. 

        


