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T E R M O D R E W N O
Termodrewno uzyskuje się w wyniku działania wysokiej temperatury na drewno 

w celu rozpuszczenia hemicelulozy i wywołania zmian jego fizycznej struktury. 
Mikroorganizmy pozbawione zostają pożywki, dzięki czemu drewno staje się bardziej 
odporne na działanie bakterii i grzybów. 

W znacznym stopniu wyparowują z niego żywice i ekstrakty, dzięki czemu 
drewno modyfikowane termicznie staje się trwale mniej higroskopijne, bardziej stabilne 
i w mniejszym stopniu podlega wpływom zmiennej wilgotności środowiska co zmniejsza 
rozszerzanie i kurczenie się desek. W wyniku termicznej modyfikacji dochodzi do 
przyciemnienia koloru oraz zwiększa się jego podatność na pękanie. Termodrewno zaleca 
się konserwować tak jak każde inne drewno. Nie wymaga natomiast, tak jak sosna zwykła 
impregnacji ciśnieniowej chemicznej. Można je lakierować, bejcować, olejować, nakładać 
wosk. Pod wpływem promieni ultrafioletowych drewno to może blaknąć i szarzeć. 

◄

◄

Dlatego zaleca się stosowanie preparatów z pigmentem lub filtrami UV, a także produkty przeciwko szarzeniu 
górnej powierzchni deski. Produkty z termodrewna nadają się do recyklingu. Możliwość występowania ciemnych 
plam, powstających w wyniku rozwoju drobnoustrojów i bakterii występujących w klimacie środkowo-europejskim. 
Deski deck-u w trakcie użytkowania mogą wydawać charakterystyczne dla drewna dźwięki.

Termojesion jest materiałem nadającym się na deski tarasowe. Taras z termodrewna stanowi 
doskonałą i bardzo oryginalną alternatywę dla popularnego drewna egzotycznego. W zależności od temperatury 
obróbki materiału drzewnego na rynku spotkać można deski tarasowe z gatunku jesion w kolorze kawy z mlekiem 
(170°C-195°C) lub ciemno brązowym (ponad 215°C). Deski tarasowe z termodrewna są w pierwszym i drugim 
gatunku jakościowym. Termojesion w mniejszym stopniu w stosunku do drewna jesion ulega odkształceniom, 
wypaczeniom. Średnia roczna wilgotność materiału wynosi około 6 - 7%. Do zalet termodrewna termojesion 
należy zaliczyć zmniejszenie intensywności procesu szarzenia i patynowania się drewna, z którego wykonane są 
deski tarasowe poddane obróbce termicznej.

Termososna w procesie modyfikacji termicznej jest poddawana działaniu temperatur (160 – 215°C) 
w otoczeniu pary wodnej. Proces odbywa się w sposób zupełnie naturalny i bez dodatków chemicznych. Po 
zakończeniu procesu wilgotność drewna jest zredukowana do 4-6%, drewno w niewielkim stopniu pochłania wodę 
dlatego stabilność wymiarowa oraz jego właściwości izolacyjne wzrastają. Deska z termososny jest lekka, jest 
materiałem eleganckim, trwałym, i naturalnym, bez dodatków chemicznych. Jej zwiększona trwałość i stabilność 
pozwala z powodzeniem stosować ją jako deskę elewacyjną, jako materiał na podbitkę dachową i jako deskę 
tarasową. Wilgotność drewna sosnowego na zewnątrz stabilizuje się na poziomie 6,5%. Klasa ognioodporności 
drewna jest taka jak normalnego drewna D-s1-D0. W razie potrzeby zwiększenia tej  można użyć środków 
podwyższających ognioodporność. Kolorystyka: jasnobrązowa (180°C) ciemnobrązowa (212°C). 
1.  opis drewna 
- pozostałe cechy   pod wpływem słońca i deszczu drewno patynuje się na kolor srebrzysto-szary; zalecane 

olejowanie deck-u olejem lnianym lub olejem teak-owym zwiększające dodatkowo jego 
odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne i opóźniające patynowanie się drewna;  
naturalną cechą, niestanowiącą o usterce i wadzie, drewna są otwory poowadzie (nie  
stanowią one jednak wady, gdyż owady bytują wyłącznie w drewnie żywym) oraz 
przebarwienia, drzazgi i sęki oraz odkształcenia - vide skurcz styczny i promieniowy dot.  
sosny; drewno jako produkt naturalny, o anizotropowej budowie, w przeciwieństwie do 
towarów imitujących drewno, charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą i kolorystyką w 
obrębie tego samego gatunku, a nawet partii gotowego produktu; w celu zminimalizowania 
ewentualnych odkształceń: możliwość zastosowania czarnych przekładek w szczelinach 
pomiędzy deskami oraz należy wykonać serwisowanie deck-u w okresie ok. roku od dnia 
jego zamontowania;

2.  obróbka 
- piłowanie 
- klejenie
- zbijanie

- obróbka ogólna 

dobre;
stosowanie klejów na bazie wodnej wymaga 4-6 razy dłuższego czasu schnięcia;
zalecane jest raczej stosowanie wkrętów niż gwoździ, w obu przypadkach wskazane jest  
uprzednie nawiercenie otworu, termodrewno wykazuje wyższą pękliwość;
możliwość występowania na desce śladów narzędzi stolarskich, śladów po przekładkach,  
bindowaniu, wodzie morskiej i śladów ryfla w desce gładkiej;

3.  zastosowanie deski tarasowe, meble ogrodowe, pomosty, obudowy basenów, elewacje, okna, drzwi,  
ekrany akustyczne, architektura ogrodowa, sauny,  place zabaw;

wymiary desek → parametry

 drewniane tarasy w systemie   * uzyskują nawet 100 -letnią** trwałość!, ponieważ
 deski od dołu – dzięki kapinosom pozostają w stanie powietrzno - suchym, w którym nie rozwijają się grzyby 
 klas: Zygo-, Asco-, Basidio- i Deutero,- mycetes, od góry – deski nieuszkodzone wkrętami należy konserwować
 współczesnymi olejami z frakcjami antygrzybicznymi ; dlatego uzyskują one większą trwałość nawet od terakoty 
 (w innych systemach, wilgoć zalega w stykach desek z legarami, łącznikami gdzie zniszczy każdy gatunek drewna)

             *International Patent C.T. 01/0096, EP1392936  **wg. Kollmann F.„Principles of wood science and technology” Springer Verlag New York
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