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Finsko: Země tisíce jezer a lesů. Už po staletí severské podnebí produkuje pomalu 
rostoucí přírodní dřevo. Ve společnosti Lunawood zušlechťujeme tepelnou úpravou 
toto velmi kvalitní finské dřevo do ThermoWoodu® a zvyšujeme jeho přirozené 
vlastnosti do nejlepší možné kvality při současném respektování a ochraně přírody.

Lunawood® – dřevo vynikající kvality, stoprocentně přírodní, bez chemických přísad.      

FINSKO. PŘÍRODA. 
LUNAWOOD®

Z TRVALE  
UDRŽITELNÉHO LESA
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Společnost Oy Lunawood Ltd. (Oy = s.r.o.), založená v roce 2002, je inovativním 
průkopníkem v tepelných úpravách dřeva a stala se jedničkou na světovém trhu 
v oblasti výroby tepelně upraveného dřeva. Tuto pozici si získala kvalitou svých 
produktů a svou výrobní kapacitou.

Od svého založení se společnost rychle rozšířila, nyní zaměstnává více jak 60 
zaměstnanců a disponuje dvěma výrobními závody ve Finsku. Roční výrobní kapacita 
těchto závodů vzrostla na 62 000 m3 zušlechtěného dřeva. Většina výroby se 
exportuje.

Společnost Oy Lunawood Ltd. je hrdá na své prvotřídní produkty a stejně kvalitní 
odborníky, obsluhu a poradenství pro zákazníky. Jako největší výrobce tepelně 
upraveného dřeva zakládá své dobré jméno na inovaci, spolehlivosti a spolupráci. 
Společnost spolupracuje při operačním postupu se zákazníky i partnery, což 
umožňuje sdělování znalostí, rozšiřování informací o produktech a vytváření široké 
informační sítě.

Vysoká kvalita výrobků s označením Lunawood ThermoWood® začíná u vstupní 
suroviny. Hlavní druhy dřeva které Lunawood používá jsou PEFC certifikované Scots 
pine (severská borovice) a Norway spruce (severský smrk). Toto řezivo se třídí 
v souladu s našimi specifickými a striktními podmínkami. Z borovicového řeziva je 
pro naši produkci vhodné pouze středové řezivo se zdravými suky a vyráběné z 
prvotřídních kmenů. Požadavky na smrkové řezivo jsou obdobné. Pro požadavky na 
úplně bezsukové výrobky používáme dovozová řeziva jako např. Radiata pine.

OY LUNAWOOD LTD
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LUNAWOOD® 
THERMOWOOD®

Dřevo společnosti Lunawood® je ošetřováno pouze za využití vysokých teplot (190°– 
212°C) a páry. Konečný produkt je tudíž zcela přírodní a neobsahuje žádné chemické 
látky. Dřevo lze bezpečně spálit či recyklovat (Nordic Ecolabel). 

Lunawood® plně respektuje přírodní vlastnosti dřeva. Toho je dosaženo pomocí 
patentovaného procesu pozvolného tepelného ošetření, které natrvalo mění chemické 
a fyzikální vlastnosti dřeva. ThermoWood® je registrovaná obchodní značka, kterou 
mají právo používat pouze členské firmy International Thermowood Association. 
Kvalita výroby produktu pod označením ThermoWood® je monitorována nezávislou 
institucí.

VÝSLEDEK TEPELNÉHO ZUŠLECHTĚNÍ: 
ODOLNÉ A STABILNÍ DŘEVO

ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI HNILOBĚ
Vzhledem k rozkladu hemicelulózy (řetězce glukózy) neobsahuje dřevo výživnou látku, která by 
podporovala dřevokazné houby (KOMO).

ZVÝŠENÁ ROZMĚROVÁ STABILITA 
Tepelné zušlechtění snižuje rovnovážnou vlhkost dřeva. ThermoWood® je hydrofobní, co znamená že 
obtížně absorbuje vlhkost. Toto zlepšuje jak rozměrovou stablitu, tak tepelněizolační vlastnosti.

VÝROBNÍ PROCES ODSTRAŇUJE PRYSKYŘICI

LUNAWOOD® JE STERILNĚ ČISTÝ VÝROBEK
Bakterie jsou usmrceny a výsledkem je sterilní material. Jsou vyloučeny škodlivé emise, jako například 
formaldehydy, a tak je dřevo Lunawood® čisté a bezpečné jak při venkovním použití, tak při použití v 
interiéru.
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Společnost Lunawood vyrábí dvě standardní třídy tepelně upraveného dřeva, 
LunaThermo-S a LunaThermo-D. Rozdíl mezi těmito třídami spočívá v tepelném ošetření  
při odlišných teplotách.

LUNATHERMO-S 
Třída LunaThermo-S, kde S značí stabilitu, má přitažlivý odstín světle hnědé, výrazně 
vylepšená je stabilita dřeva. Tento druh je tepelně ošetřován při mírnějších teplotách 
(190ºC). Produkty třídy LunaThermo-S jsou vhodné zejména k použití v interiéru, ale lze  
je také používat na chráněných místech venku.

LUNATHERMO-D 
Třída LunaThermo-D, kde D značí životnost (z angl. durability), má tóny tmavší hnědé 
barvy. Životnost a stabilita tohoto dřeva je vynikající. Dřevo třídy LunaThermo-D je tepelně 
ošetřováno při vyšších teplotách (212ºC) a produkty této třídy jsou vhodné k venkovnímu 
použití i použití v interiéru.

LUNAWOOD®: DVĚ  
TŘÍDY TEPELNÉHO 
OŠETŘENÍ

D, TŘÍDA 2, VHODNÉ PODLE EN 350-1 DO EXTERIÉRŮ
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DIAGRAM STABILITY EXTERIÉROVÝCH FASÁDNÍCH OBKLADŮ

ZVLHČOVÁNÍ RH 65% RH 65%
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Vydutí exteriérových fasádních obkladů: Srovnání mezi LunaThermo-D a tepelně neošetřenou skandinávskou borovicí  
a smrkem v různých tloušťkách.
Zdroj: Jari Virta, Helsinki University of Technology

TŘÍDY ODOLNOSTI RŮZNÝCH DRUHŮ DŘEVA

čas v hodinách

vydutí v (mm)

Dřevo třídy odolnosti 2 je vhodné na nadzemní aplikace do exteriéru bez potřeby dalšího ošetření. 

Ipe1 (nejvyšší)

2

3

4

5 (nejnižší)

Teak

Iroko Merbau

Cumaru Impregnované dřevo třídy A

Western Red Cedar (WRC)LUNATHERMO-D Impregnované dřevo třídy AB

Western Red Cedar (WRC)LUNATHERMO-S Sibiřský modřín Douglaska

Severská borovice Severský smrk Douglaska

Birch Topol Evropský jasan

ZVLHČOVÁNÍ
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Lunawood® je díky své stabilitě a odolnosti vynikajícím materiálem na terasy. Zlepšené 
tepelněizolační vlastnosti dělají z Lunawoodu® vynikající materiál na terasy, který vyrovnává 
rozdíly mezi horkem a chladem a umožňuje příjemnou chůzi. Lunawood® neobsahuje pryskyřici, 
je lehký, snadno se sestavuje. Uchycení PROFIX je rychlé a má elegantní vzhled který nekazí 
hlavičky vrutů. Terasy Lunawood® představují elegantní, ekologické a trvanlivé řešení pro 
terasy, balkony a atria. Neobsahují chemické látky. 

Naše terasy dodáváme také s tovární povrchovou ochranou olejem. Ochrana je tvořena dvěmi 
vrstvami oleje na dřevo na vodní bázi s hnědým pigmentem. Díky průmyslové aplikaci je povrch 
chráněn rovnoměrně. Výrobek je připraven k instalaci a nevyžaduje žádný další okamžitý nátěr 
pro ochranu hnědého zbarvení. 

Dalším výrobkem umožňujícím ještě širší rozměr terasového prkna je použití lepeného dřeva. 
Tento způsob umožňuje nabídnout až šířku 210 mm s velmi pěkným, málo sukovitým vzhledem 
a uchycením skrytým PROFIX systémem. Rozměrová stabilita a pevnost v ohybu jsou vyjímečně 
dobré.

 

BRE [obchodní název společnosti Building 
Research Establishment Limited] je britská 
nezávislá, nestranná organizace zabývající se 
poradenstvím, testováním a školením, nabízející 
svou odbornost ve všech oblastech životního 
prostředí a s ním souvisejících oborů. 

POUŽITÍ NA TERASY
LUNAWOOD®

ROČNĚ SE V EVROPĚ INSTALUJE  
PŘES 300 000 M2 NOVÝCH TERAS LUNAWOOD

BRE prohlašuje, že očekávaná životnost produktů 
třídy LunaThermo-D, používaných ve Spojeném 
království, bude pro venkovní terasy 30 let, a to za 
předpokladu dodržení pokynů výrobce a uplatnění 
principů nejlepších stavebních postupů.
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 ≥450 MM

≥ 6 MM

LUNADECK 2 PROFIX 2 
26X92

SHP PROFIX 2 
26X140

LDR+ PROFIX 2 
26X118

SHP 26X117

LUNADECK 2 PROFIX 2 
26X117

SHP 42X68

SHP 42X92

SHP 42X140

LUNAPOST 88X88

PROFIX 2      PROFIX 3
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SHP 42X92 BOROVICE LUNATHERMO-D

BOROVICE LUNATHERMO-D

LEPENÁ BOROVICE LUNATHERMO-D

SHP 42X140

LUNAPOST 88X88

SHP

KONSTRUKČNÍ PROFILY

Profil

42X68 BOROVICE LUNATHERMO-D

Dřevo Tepelná třída

LUNADECK 2 PROFIX 2

LUNADECK 2 PROFIX 2

SHP

TERASOVÉ DESKY

Profil

26X92

26X117

26X117

BOROVICE LUNATHERMO-D

BOROVICE LUNATHERMO-D

BOROVICE LUNATHERMO-D

Dřevo Tepelná třída

LDR+ PROFIX 2

SHP PROFIX 2

26X118

26X140 BOROVICE LUNATHERMO-D

BOROVICE LUNATHERMO-D

Rozměr (mm) 

Rozměr (mm) 



LUNA SUNDAY PROFIX 3 
34/40X185

LUNALAM PROFIX 2 
26X160/185/210

CLIP JUAN®

LDR CLIPJUAN 26X118
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LDR CLIPJUAN

ÚCHYTNÝ SYSTÉM PRO TERASY CLIP JUAN®

Profil

26X118 BOROVICE LUNATHERMO-D

Dřevo Tepelná třída

LUNA SUNDAY

LUNA SUNDAY

Profil

34/40X185 OLEJOVANÁ BOROVICE LUNATHERMO-D

Dřevo Tepelná třída

SHP PROFIX 2

SHP PROFIX 2

LUNALAM

Profil

26X160

26X185

LEPENÁ BOROVICE LUNATHERMO-D

LEPENÁ BOROVICE LUNATHERMO-D

Dřevo Tepelná třída

SHP PROFIX 2 26X210 LEPENÁ BOROVICE LUNATHERMO-D

ÚCHYTNÝ SYSTÉM PRO TERASY CLIP JUAN®

Úchytný system pro terasy Clip JuAn® je patentovaný francouzský system s mnohými oceněními. Lunawood 
nabízí toto řešení jako celek: rychlý a montážní čas šetřící úchytný system pro terasy Clip JuAn® spolu s 
příslušně drážkovanou fasádní deskou Lunawood ThermoWood® 26x118.

Základní ideou tohoto systému upevnění je to, že namísto přišroubování terasového prkna na základní 
konstrukční tram se desky jednoduše zacvaknou do pásů Clip JuAn® upevněných na podkladové trámy. 
Samotné terasové prkno je vybaveno speciální drážkou na zadní straně. To umožňuje jednoduché a rychlé 
upevnění. Tento systém upevnění je možný pouze s trvanlivým a stabilním dřevěným materiálem, co je 
případ Lunawoodu®.

Rozměr (mm) 

Rozměr (mm) 

Rozměr (mm) 



LDR Clip JuAn®

Luna Sunday

LunaLam

LunaLam SHP PF2 26x160 mm

LDR Clip JuAn®
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≥ 6 MM

≥ 6 MM

≥ 450 MM

20 MM 1 1 2

70 MM

≥ 
50
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≥ 
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SHP 26X117 / SHP 42X140

SHP 42X92 / 
SHP 42X140

SSS 26X68 & SHP 42X92

LUNADECK 2 PROFIX 2 26X92 / 117 /
SHP PROFIX 2 26X140

LUNAPOST 88X88

4,2 X 35–45 MM, Ø MAX 8 MM, 2,2 PCS/M

RUOSTUMATON
ROSTFREIER
STAINLESS
INOXYDABLE

PUUÖLJY
HOLZÖL
WOOD OIL
HUILE POUR BOIS
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INSTALACE TERASY LUNAWOOD®

STRUKTURA ZVÝŠENÉ VSTUPNÍ TERASY

NEREZ

OLEJ NA DŘEVO
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SHP 19X92 SHP 19X117

UYL 20X140

UTV 19X117

UTS 19X117

UTV 19X140

UTV 19X92

VR/HSS 28/42X42SHP 42X42

SR/SSS 26X68 SR/SSS 20X92

PANEL SYSTEM 19X68/117/185

LUNALAM UTS LUNALAM UTV
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Lunawood®, stabilní dřevo s vysokou životností, zachovávající své rozměry, je vhodnou volbou při výběru 
venkovních obkladů fasád. Lunawood® umožňuje, aby se skandinávská měkká dřeva bez problému používala i 
za teplého a vlhkého počasí. Veškeré naše výrobky pro obklady fasád mají evropskou známku shody CE.

Dalším výrobkem umožňujícím širší rozměr fasádního prkna je použití lepeného dřeva. Tento způsob 
umožňuje nabídnout až šířku 210 mm s velmi pěkným, málo sukovitým vzhledem a uchycením skrytým profix 
systémem. Rozměrová stabilita a pevnost v ohybu jsou díky teplotnímu zušlechtění vyjímečně dobré.

FASÁDNÍ OBKLADY 
LUNAWOOD®

UTV

UTV

UTV

19X92

19X117

19X140

UTS

UYL

SHP

19X117

20X140

19X92

SHP 19X117

EXTERIÉROVÉ FASÁDNÍ DESKY

profil

BOROVICE

BOROVICE

BOROVICE

BOROVICE

BOROVICE

BOROVICE

BOROVICE

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

Dřevo Tepelná třída

SHP

STÍNÍCÍ PROFILY

42X42

PARALLELOGRAM/SSS 26X68

PARALLELOGRAM/SSS 20/92

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

profil

BOROVICE

BOROVICE

BOROVICE

Dřevo Tepelná třída

HALF PARALLELOGRAM/HSS 28/42X42

LUNATHERMO-DBOROVICE

PANEL 68

PANEL SYSTEM

19X68

PANEL 117 19X117

PANEL 185 19X185

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

profil

BOROVICE

BOROVICE

BOROVICE

Dřevo Tepelná třída

UTS/UTV

LUNALAM OBKLAD

19X160

UTS/UTV 19X185

UTS/UTV 26X210

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

profil

LEPENÁ BOROVICE

LEPENÁ BOROVICE

LEPENÁ BOROVICE

Dřevo Tepelná třída

Rozměr (mm) 

Rozměr (mm) 

Rozměr (mm) 

Rozměr (mm) 
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U FASÁDNÍCH OBKLADŮ JE DŮLEŽITÉ 
ZABEZPEČENÍ VZDUCHOVÉ VENTILACE

INSTALACE FASÁDNÍCH OBKLADŮ LUNAWOOD®

BRE prohlašuje, že očekávaná 
životnost produktů třídy 
LunaThermo-D, používaných ve 
Spojeném království, bude pro 
venkovní fasádní obklady 30 let,  
a to za předpokladu dodržení 
pokynů výrobce a uplatnění 
principů nejlepších stavebních 
postupů.“
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DEKORACE PRO INTERIÉRY
Dřevo Lunawood® působí příjemně hřejivě, což je zdůrazněno jeho hnědým odstínem. 
Je velmi vhodné pro vnitřní obložení a podlahy a vytváří útulnou atmosféru v jakémkoli 
domově. Profily se snadno řežou, tvarují i instalují. Kromě atraktivního vzhledu 
je kladně hodnocena eliminace rizika škodlivých emisí, například formaldehydu, 
která souvisí s jeho tepelným ošetřením. Díky tomu je dřevo při použití v interiéru 
čisté, bezpečné a hygienické, a to i pro spotřebitele náchylné k alergickým reakcím 
souvisejícím se dřevem. 

SAUNA A KOUPELNA 
Nižší tepelná vodivost a vylepšená stabilita tepelně upraveného dřeva činí z produktů 
Lunawood® prvotřídní produkty v teplých i vlhkých prostředích. Navíc se jedná o 
hygienický materiál bez pryskyřice, což rozšiřuje množství jeho uživatelů a využití. 
Společnost Lunawood® vyrábí produkty do saun a koupelen ve světlých i tmavých 
odstínech hnědé. 

BOROVICE RADIATA 
Nabídka produktů Lunawood® obsahuje i bezsukové dřevo borovici radiata pocházející 
z Nového Zélandu. Tepelné zušlechtění výrazně zlepšilo rozměrovou stabilitu této 
rychle rostoucí dřeviny. Nádherné hnědé tóny a plamenný vzhled povrchu z ní dělají 
velmi atraktivní material pro interiérové obklady a sauny.

VÝROBKY PRO INTERIÉR
LUNAWOOD®
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HLL PP 26X92

SAUNA SHP 26X185

SAUNA SHP 26X92

PANEL SYSTEM 19X185

STP 15X92

PANEL SYSTEM 14X92/140
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PODLAHY SE ČTYŘSTRANNOU PERODRÁŽKOU

profil Dřevo Tepelná třída

HLL FLOORING 4 SIDE T&G 26X92 BOROVICE LUNATHERMO-S

STP

PANEL SYSTEM

INTERIÉROVÉ PANELY

15X92

14X92

PANEL SYSTEM 19X185

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-DBOROVICE

BOROVICE RADIATA

BOROVICE RADIATA  LUNATHERMO-D

profil Dřevo Tepelná třída

PANEL SYSTEM 14X140 BOROVICE RADIATA LUNATHERMO-S

SAUNA SHP

SAUNA SHP

LAVICE DO SAUN

26X92

26X92

SAUNA SHP 26X92

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-SBOROVICE

BOROVICE

BOROVICE RADIATA LUNATHERMO-D

profil Dřevo Tepelná třída

SAUNA SHP 26X185 BOROVICE RADIATA LUNATHERMO-D

Rozměr (mm) 

Rozměr (mm) 

Rozměr (mm) 
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Lunawood® Thermowood je vynikajícím materiálem k použití v celé řadě zahradních a krajinářských produktů, 
jakými jsou ploty, pergoly, terasové sloupy a pilíře, nebo dokonce zahradní stavby, jako např. altánky.

Veškeré vylepšené výrobní postupy ve společnosti Lunawood® přispívají k mnoha příležitostem pro 
průmyslové využití tohoto materiálu. Kromě zahradního designu a dřevěné bytové výstavby je toto dřevo 
vynikající surovinou pro výrobu produktů, jako například dveří a oken. Lunawood® dodává kromě hoblovaných 
a profilovaných výrobků také tepelně zušlechtěné řezivo v mnoha rozměrech vhodné pro další opracování. 
Nabídka obsahuje také širší lepené profily. Thermowood neobsahuje žádné chemikálie a je proto vhodný  
pro použití na výrobu kuchyňského náčiní a kuchyňských pracovních prkýnek.

JINÉ VÝROBKY 
A VÝROBKY PRO 
PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

19X150

25X200

32X100

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

BOROVICE RADIATA 

LUNATHERMO-D32X200

Tepelná třída

22X150

22X200

22X225

LUNATHERMO-S AND -D

LUNATHERMO-S AND -D

LUNATHERMO-S

SEVERSKÝ SMRK

25X150

LUNATHERMO-D25X200

Tepelná třída

LUNATHERMO-S AND -D25X225

LUNATHERMO-S AND -D25X250

LUNATHERMO-D

19X100

25X100/125/150

32X75/100/125/150

DODÁVANÉ ROZMĚRY TEPELNĚ ZUŠLECHTĚNÉHO ŘEZIVA

SEVERSKÁ BOROVICE

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

Tepelná třída

38X125/150

50X50/75/100/150/200 LUNATHERMO-D
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ŽIVOTNOST 
Materiály třídy LunaThermo-D, patřící do třídy 
životnosti 2, mají odhadovanou životnost 30 a více 
let, přičemž je zohledněna i odolnost vůči rozkladu 
způsobenému dřevokaznými chorobami a hnilobou 
(certifikát BRE). Tato životnost se vztahuje na 
venkovní obklady i podlahové krytiny. Terasové 
a podlahové profily však podléhají povrchovému 
opotřebení a zátěži, což snižuje očekávanou 
životnost na 15-20 let. Nedoporučujeme přímý 
kontakt s půdou.

STAV VLHKOSTNÍ 
ROVNOVÁHY
Po tepelném ošetření je stav vlhkostní rovnováhy 
dřeva Lunawood® 5 % (+/- 2). Při venkovním 
použití (+20°C, RH 85 %) je stav vlhkostní 
rovnováhy dřeva Lunawood® thermo D borovice 
ustálen na 10 % (EN 13183). 

UPEVNĚNÍ
RUČNÍMI NÁSTROJI
Tepelným ošetřením se dřevo stává o něco 
náchylnějším k prasknutí. Z tohoto důvodu 
doporučujeme používat samořezné šrouby s 
hrubým závitem nebo před upevněním předvrtat 
otvory. Šrouby by měly být vyrobeny z nerezavějící 
oceli a vhodné pro práci se dřevem. Pokud 
použijete hřebíky, neměly by být od konce desky 
vzdáleny méně než 7 cm – lze ale také použít 
předvrtané otvory. Při použití obyčejného kladiva 
doporučujeme na poslední 2–3 mm využít průbojník 
k zapouštění hřebíků. 

Perodrážkové profily by měly být opatrně 
upevňovány pomocí předvrtaných otvorů šikmo 
přes drážku, tak aby šroub či tenký hřebík 
prostoupil dřevem pod úhlem menším než 40°.
Pozor! Instalujte vždy tak aby bylo středové dřevo 
vždy otočeno do exteriéru – do směru působení 
atmosférických vlivů.

PNEUMATICKOU NASTŘELOVACÍ PISTOLÍ
Dobrých výsledků lze dosáhnout pomocí malé 
pneumatické nastřelovací pistole. Tlak je však 
nutno nastavit tak, aby hřebíky nebyly zasazeny 
příliš hluboko do dřeva.

THERMOWOOD®,  
UŽITEČNÉ INFORMACE
Věnujte také pozornost následujícím užitečným radám a doporučením týkajícím se použití materiálů 
Lunawood®. Věříme, že vám tyto informace pomohou užívat si mnoha výhod, které tepelně upravené dřevo 
Lunawood® nabízí.
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LEPENÍ
Tepelně upravené dřevo Lunawood® lze lepit. 
Doba lepení a stlačení je však 4–6 krát delší ve 
srovnání s dobou lepení neošetřeného dřeva. Jinak 
postupujte dle pokynů výrobce lepidla.

MONTÁŽ 
TERASY
Při stavbě terasy se vždy doporučuje podlahu 
terasy vystavět nad zemí, aby se pod ní umožnila 
dobrá cirkulace vzduchu. Spáry mezi prkny by  
měly být alespoň 6 mm, aby se zlepšil oběh 
vzduchu a podpořilo se vypařování dešťové vody. 
Každá spára u zdi by měla mít šířku alespoň  
6 mm a spára mezi dvěma konci prken 1–2 mm 
(vzhledem k možnému pohybu). 

FASÁDNÍ OBKLADY
U fasádních obkladů by měla být zajištěna ventilace 
mezi profily a podkladem (22–25 mm). Mějte 
také na paměti, že mezi zemí a spodním okrajem 
obkladu by mělo být alespoň 30 cm.

FRÉZOVÁNÍ
Pokud si přejete dřevo Lunawood® frézovat, 
čepele musí být ostré a v dobrém stavu, aby 
zajistily dobrý konečný výsledek. Světlé, jemné 
piliny se odstraňují snadno, aniž by se lepily k 
čepelím frézy. Vhledem ke vzniku jemného prachu 
doporučujeme používat respirátory.

HOBLOVÁNÍ
Dřevo Lunawood® lze hoblovat běžným hoblíkem 
či hoblovacím strojem. Hoblování dodává povrchu 
dřeva Lunawood® vynikající kvalitu. Hoblovací stroj 
by měl být nastaven na práci s tvrdými dřevy a 
hoblovací rychlost by měla být nižší než je běžné u 
tepelně neupravených dřev. Surovina může být po 
tepelném ošetření vypouklá, a je tedy třeba vhodně 
nastavit vstupní válce tak, aby nedošlo k štěpení 
hoblovaného materiálu. 

BROUŠENÍ
Dřevo Lunawood® nevyžaduje broušení brusným 
papírem vzhledem k tomu, že kvalita povrchu je  
po ohoblování vynikající. Pokud se však rozhodnete 
dřevo Lunawood® brousit, brusný papír se díky 
materiálu bez pryskyřice téměř neopotřebuje a 
vydrží déle. 

ŘEZÁNÍ 
Řezat dřevo Lunawood® je stejně snadné jako 
řezat běžné dřevo. Používány by však měly být 
ostré, jemnozubé, kotoučové pily. Dřevo je třeba 
podávat pomalu.
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OŠETŘENÍ POVRCHU

VENKU
Lunawood® thermowood je potřebné pro zachování 
jeho pěkného hnědého zbarvení ihned po instalaci 
ošetřit. Zabarvení povrchu lze zachovat ošetřením 
vhodně pigmentovanými oleji na dřevo, vosky, 
dřevo ochraňujícími prostředky, laky nebo barvami 
s ochranou proti UV záření. Povrch lze ošetřit 
buď před upevněním, či těsně po něm, a to pouze 
tenkou vrstvou. Nadbytečné množství nanášené 
látky je třeba odstranit. Je nutné dodržovat 
doporučení výrobce. 

Ošetření povrchu je vhodné podle potřeby 
opakovat. Tato potřeba se mění v závislosti na 
podnebí, míře použití a stupni vystavení UV záření. 

U neošetřeného dřeva natřeného barvou je interval 
údržby přibližně 5 let. U tepelně upraveného dřeva 
Lunawood® je interval údržby při nátěru barvou 
až třikrát delší než obvykle. Použitím těchto 
stabilnějších materiálů lze proto významně ušetřit 
na následné obnově i obnovovacích nátěrech 
fasádních obkladů a teras.

INTERIÉRY
Na ošetření interiérů lze použít běžné nátěry, 
oleje na dřevo, vosky a laky. Na ošetření povrchů 
v saunách se doporučuje navíc použít parafinový 
olej, který zvýrazní barvu thermowoodu a chrání 
před znečištěním.

POUŽITÍ MATERIÁLU 
LUNAWOOD® BEZ 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Zejména v exteriéru doporučujeme využít 
některou z forem ošetření povrchu, ochráníte tak 
materiál Lunawood® i před nečistotami šířícími 
se vzduchem. Lze použít i neošetřené tepelně 
upravené dřevo, avšak hnědá barva časem vlivem 
UV záření po čase povrchově vybledne a zešedne. 

I přesto zůstanou výhodné vlastnosti dřeva 
zachovány, a zvětralý vzhled dřeva je elegantní. 
Povrch dřeva si tímto procesem vytváří vlastní 
ochrannou povrchovou vrstvu. Původní hnědou 
barvu lze obnovit pomocí přípravků různých 
výrobců, kterým kterými dřevo omyjeme a poté 
lze aplikovat nové ošetření povrchu. Případně lze 
dřevo jemně přebrousit. 

Lunawood však vždy doporučuje nějakou ochranu, 
která chrání povrch dřeva i od nečistot v ovzduší a 
zjednodušuje jeho čištění.

PEVNOST V OHYBU 
Hodnoty pevnosti v ohybu jsou tepelným ošetřením 
třídy LunaThermo-D mírně sníženy. Proto 
nedoporučujeme, aby se materiál Lunawood® 
používal bez přídavných podpěr v nosných 
konstrukcích, nebo aby byly vždy provedeny 
výpočty pevnosti dané konkrétní konstrukcí.
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LUNAWOOD® THERMOWOOD se vyrábí pouze za využití vysokých teplot  
a páry. Konečný dřevěný produkt je tudíž zcela přírodní a neobsahuje  
žádné chemické látky. Je atraktivní, odolný a nejedovatý.  
Lunawood® je pozoruhodně rozměrově stálý a lehce se opracovává.


