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Silvanol 
lazura B je 
transparenten 
premaz, zato je 
struktura lesa po 
nanosu še vedno vidna.

Kot površinsko zaščito 
je možno uporabiti tudi 
revolucionarno novost na trgu, ki 
je plod naših raziskovanj in razvoja: 
učinkovito in odporno formulacijo voska na 
vodni osnovi Silvacera®.

Vosek Silvacera® (str. 18) odlikuje izjemen 
vodoodbojni učinek, kot izdelek naravnega izvora 
pa predstavlja visokotehnološko in okolju prijazno 
alternativo sintetičnim premazom, predvsem pa oljem 
za zaščito lesa, ki zahtevajo zelo pogosto in večkratno 
obnavljanje.

Po izvedbi osnovne 
zaščite lahko les po želji 
še površinsko zaščitimo 
oz. obarvamo s površinskimi 
premazi. 

Površinski premaz ščiti 
površino lesa pred vremenskimi 
in mehanskimi vplivi, hkrati pa jo 
tudi dekorativno obarva. Pomembno 
je vedeti, da zgolj s površinsko 
zaščito ni možno povečati odpornosti in 
življenjske dobe vremenu izpostavljenega 
lesa, saj ta sčasoma razpoka, s tem pa je 
biološkim škodljivcem ponovno omogočena pot 
do nezaščitenega lesa v notranjosti nastalih razpok. 

S površinskimi premazi lahko torej prispevamo le k 
dekoraciji površine ter upočasnjenemu sivenju lesa, ki 
pa je naraven in neškodljiv proces. Površinske premaze 
torej vedno uporabljamo na predhodno zaščitenem lesu, 
saj le tako zagotovimo primerno življenjsko dobo našega 
lesenega izdelka oz. objekta.

Pri premazovanju lesa, ki bo izpostavljen 
vremenu, je pomembno, da izberemo 
tankoslojne, paroprepustne premaze, saj ti 
omogočajo enostavno obnavljanje, predvsem 
pa lesu pustijo „dihati“. Paroneprepustni 
površinski premazi lahko v naših klimatskih 
razmerah celo bistveno skrajšajo življenjsko 
dobo lesenega izdelka ali objekta, saj 
upočasnjujejo sušenje lesa po padavinah in s 
tem pospešujejo njegovo trohnenje.
V podjetju Silvaprodukt proizvajamo paroprepustni 
akrilni premaz na vodni osnovi Silvanol lazura B v 
različnih barvnih odtenkih (str. 16).
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Les je čudovit naravni material, ki ga vedno znova 
izberemo zaradi njegove uporabnosti, odličnih mehanskih 
lastnosti, topline in občutka domačnosti, ki da daje našim 
domovom. Hkrati z njegovimi prednostmi pa se moramo 
zavedati tudi, da se lahko les med uporabo obnaša 
drugače kot nekateri drugi materiali. Les običajno ni 
tako stabilen in trajen kot kamen, je pa veliko lažji in 
prijetnejši na otip, njegov videz ni tako homogen, kot 
je lahko videz sintetičnih materialov, je pa sonaraven in 
trajnosten. Pri  odločitvi zanj naj se nikoli tako zelo ne 
mudi, da ne bi vključili tudi primerne zaščite.

Pri zaščiti lesa, namenjenega uporabi na prostem, 
ločimo osnovno in površinsko zaščito. Podobno kot pri 
železu moramo tudi pri lesu najprej izvesti kakovostno 
osnovno zaščito, ki jo izvedemo le enkrat in je ključna 
za zagotavljanje primerne življenjske dobe. Površinsko 
zaščito na drugi strani izvedemo le, če želimo les obarvati 
ali preprečiti njegovo sivenje in smo pripravljeni nanose 
po nekaj letih znova obnavljati. 

Osnovna zaščita les ščiti pred biološkimi 
škodljivci, torej pred glivami (trohnenjem 

oz. „gnitjem“), insekti („lesnimi 
črvi“) in drugimi škodljivci 

(bakterijami, plesnimi
itn.).

S številnimi standardiziranimi testiranji na prostem je bilo 
večkrat nedvoumno potrjeno, da je pri uporabi večine 
lesnih vrst na prostem osnovna zaščita lesa v Sloveniji 
nujno potrebna. Klima večine slovenskih krajev namreč 
omogoča hiter razvoj lesnih škodljivcev in posledično 
propad lesenih izdelkov ter objektov. Pomembno je torej, 
da izberemo kakovostno in učinkovito zaščitno sredstvo 
ter metodo zaščite. Za les, ki se uporablja na prostem, so 
učinkovite le metode, ki les zaščitijo ustrezno globoko ali 
celo po celotnem preseku lesenega elementa. Pri biocidnih 
pripravkih je izredno pomembna tudi primerna fiksacija 
učinkovin v les. Za kakovostne biocidne pripravke, ki so 
v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo, velja, da 
so preverjeno učinkoviti v vseh klimatskih področjih, da 
se ob izpostavljenosti padavinam iz lesa ne izpirajo, da 
niso škodljivi za ljudi, živali in okolje ter da ne vsebujejo 
lahko hlapnih organskih snovi. 

Paradni konj podjetja Silvaprodukt na področju 
osnovne zaščite lesa je pripravek Silvanolin® (str. 10). 
Silvanolin® je edini biocidni pripravek za zaščito lesa, 
ki je uspešno prestal petletna terenska testiranja v 
slovenskih klimatskih razmerah.

Za les, ki je izpostavljen visoki zračni vlagi, ni pa 
neposredno izpostavljen padavinam, je na voljo 
izredno učinkovit zaščitni pripravek Silvanol (str. 12).

Pri izbiri primernega postopka osnovne zaščite je poleg 
impregnacije lesa z biocidnimi pripravki na voljo tudi 
termična modifikacija lesa Silvapro® (str. 14). Pri tej 
metodi les v posebnih komorah in atmosferi segrevamo 
do temperatur med 180 in 230 °C. Na ta način zgolj z 
uporabo toplote lesu izboljšamo nekatere lastnosti, 
predvsem njegovo odpornost proti lesnim škodljivcem.

2. korak (OPCIJA):
POVRŠINSKA ZAŠČITAPravilna zaščita lesa 1. korak (OBVEZNO):

OSNOVNA ZAŠČITA
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Proizvod Tip zaščite lesa          Ščiti proti        Nivo zaščite* Področje uporabe lesa Primeri uporabe Metode nanašanja

Silvanolin® /
Silvanolin® 
rjavi

osnovna zaščita

insektom odlično
v zgradbi
na prostem, pod streho
na prostem, dvignjen od tal
v stiku z zemljo/sladko vodo
v morski vodi

ostrešja, otroška igrala, 
čebelnjaki, vinogradniški koli, 
piloti, mostovi, fasade, 
terase, skodle

premazovanje
oblivanje
globinska impregnacija
potapljanje

bakterijam odlično

glivam odlično

plesnim odlično

morskim škodljivcem odlično

UV svetlobi delno

Silvanol / 
Silvanol 
rumeni

osnovna zaščita

insektom odlično

v zgradbi
na prostem, pod streho

ostrešja, nadstreški**, 
pergole**, fasade**

premazovanje
oblivanje
potapljanje

bakterijam odlično

glivam srednje

plesnim dobro

morskim škodljivcem slabo

UV svetlobi slabo

Silvapro® 
termično 
modificiran les

osnovna zaščita

insektom odlično

v zgradbi
na prostem, pod streho
na prostem, dvignjen od tal

kuhinjsko / kopalniško pohištvo, 
savne, fasade, terase, skodle, 
otroška igrala, vrtne garniture

termično modificiran les je že 
zaščiten po celotnem preseku

bakterijam odlično

glivam odlično

plesnim dobro

morskim škodljivcem slabo

UV svetlobi slabo

Silvanol 
lazura B površinska zaščita

insektom srednje

v zgradbi
na prostem, pod streho
na prostem, dvignjen od tal

notranje pohištvo, ostrešja, 
otroška igrala, čebelnjaki, 
fasade

čopič
valjček
brizganje

bakterijam slabo

glivam slabo

plesnim srednje

morskim škodljivcem slabo

UV svetlobi odlično

Silvacera® površinska zaščita

insektom delno

v zgradbi
na prostem, pod streho
na prostem, dvignjen od tal

notranje pohištvo, ostrešja, 
otroška igrala, čebelnjaki, 
fasade

čopič ali valjček,
nato segrevanje***

bakterijam delno

glivam delno

plesnim srednje

morskim škodljivcem slabo

UV svetlobi dobro
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** primerno, v kolikor je objekt pokrit tudi z napuščem in les še dodatno površinsko zaščitimo s Silvanol lazuro B ali voskom Silvacera®

*** posušen vosek moramo na površini lesa segreti s pištolo na vroč zrak ali v posebni komori, da se vosek fiksira v les
* naveden nivo zaščite lahko za določeno področje uporabe lesa dosežemo le z doslednim upoštevanjem navodil proizvajalca glede primerne metode in stopnje zaščite

Pregled izdelkov za zaščito lesa pred posameznimi škodljivci in njihova uporaba
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Vedno 
se najprej 
zelo poslabša 
estetska funkcija 
takšnega lesenega 
izdelka, kmalu zatem, 
najpogosteje že v treh do 
petih letih, pa takšen izdelek 
izgubi tudi svojo primarno, 
uporabno funkcijo in nato tudi 
povsem propade.

V praksi pogosto opažamo izdelke in 
objekte, izpostavljene vremenskim vplivom, ki 
so zaščiteni le z olji. Olja so za notranjo uporabo 
povsem primerna in so lahko dobra alternativa 
lakom, pri zunanji uporabi pa predstavljajo odlično 
hranilno gojišče za različne plesni, poleg tega se 
spirajo iz lesa in ga skozi daljše časovno obdobje 
ne ščitijo. Življenjska doba lesa, zaščitenega z olji, 
običajno ni nič daljša v primerjavi z življenjsko dobo 
nezaščitenega lesa. 

Glede konstrukcijskih detajlov, s katerimi moramo 
preprečiti prekomerno vlaženje lesa in omogočiti 
njegovo sušenje po padavinah, ter glede izbire vrste 
lesa, vrste zaščitnega sredstva in njegove uporabe 
se je smiselno že v fazi načrtovanja posvetovati s 
strokovnjaki, prav tako pa je pomembno vedeti, da sta 
(še) bolj kot začetni videz in barva objekta pomembna 
njegova estetska vrednost in funkcionalnost skozi 
celotno pričakovano življenjsko dobo.

 „Prilesek“ Oddelka 
za lesarstvo Biotehniške 

fakultete Univerze v 
Ljubljani: fasada in stavbno 

pohištvo iz termično 
modificirane smrekovine po 

nekaj letih uporabe

Le s pravilno izbiro 
zaščite lesa in s pravilnim 
načrtovanjem lahko torej 
zagotovimo, da bo življenjska 
doba našega lesenega izdelka ali 
objekta primerno dolga, da bo tekom 
uporabe ohranjal svoj estetski videz ter da bodo 
stroški vzdrževanja in s tem povezane nevšečnosti 
minimalni.

Klimatski pogoji v večjem delu Slovenije so v 
evropskem merilu eni najbolj neugodnih za uporabo 
lesa na prostem. Velika količina padavin, visoka 
zračna vlažnost ter zmerne temperature (še posebej 
v nižje ležečih predelih Slovenije) omogočajo 
hiter razvoj in delovanje plesni, gliv razkrojevalk 
in ostalih škodljivcev, ki povzročajo izrazite 

diskoloracije (neenakomerno temno obarvanje) 
lesnih elementov ter njihov sorazmerno 

hiter propad. Najpogosteje 
uporabljene lesne vrste – 

običajno gre za les 
smreke ter 

domačega in sibirskega macesna – brez dodatne 
osnovne zaščite torej niso primerne za uporabo na 
prostem, o čemer pričajo tudi veljavni slovenski 
in evropski standardi. Kot vemo iz izkušenj: 
nezaščiten les si narava hitro vzame nazaj.

Vodilo podjetja Silvaprodukt je, da je les 
v njegovi celotni pričakovani življenjski 
dobi potrebno zaščititi le enkrat.
Kakovostna osnovna zaščita lesa predstavlja 
minimalen strošek, ki je povsem zanemarljiv v 
primerjavi s stroški, ki nastanejo, če pride do 
poškodb lesenega izdelka ali objekta zaradi napada 
lesnih škodljivcev.

Posledice napačnih odločitev pri izbiri lesa in/
ali vrste zaščitnega sredstva se zelo pogosto 

pokažejo že kakšno leto ali dve po 
izpostavitvi lesa, ko se na lesenih 

objektih in izdelkih pojavijo 
prve razpoke in deformacije 

ter prvi znaki okužbe z 
lesnimi škodljivci.

 Prizidek Biotehniške 
fakultete Univerze v 

Ljubljani: macesnova 
fasadna obloga, zaščitena z 

olji, po nekaj letih uporabe

Les, ki (lahko) traja

76



Lesen izdelek/objekt Stanje lesa med uporabo        Les ogrožajo Svetujemo uporabo** Primeri Odsvetujemo uporabo*** Primeri

ostrešja in napušči, konstrukcije 
pokritih lesenih objektov

vedno suh, možnost občasne 
kondenzacije vodne pare

Silvanol
Silvanol + Silvanol lazura B
Silvanol + Silvacera®

Silvanolin®

Silvanolin® +  Silvanol 
lazura B ali Silvacera®

• nezaščitenega lesa
• lesa, zaščitenega z olji

lesni insekti

plesni in modrivke*

glive razkrojevalke*

nadstreški in pokrite fasade dvignjen od tal,
občasno vlažen

Silvanolin®

Silvanol + Silvanol lazura B
Silvanolin® + Silvanol lazura B  
Silvanolin® + Silvacera®

Silvapro® TM les

• lesa, zaščitenega z olji
• površinsko zaščitenega lesa 

brez osnovne zaščite

lesni insekti
plesni in modrivke*

glive razkrojevalke*
alge 

ograje, vrtne ute, vrtne 
garniture, izpostavljene fasade, 

brunarice

dvignjen od tal,
pogosto omočen

Silvanolin®

Silvapro® TM les

• lesa, zaščitenega z olji
• površinsko zaščitenega lesa 

brez osnovne zaščite
• nezaščitenega lesa macesna

plesni in modrivke
glive razkrojevalke*

bakterije 
alge

terase, otroška igrala, pergole
dvignjen od tal, moker dlje 
časa, možnost zastajanja 

tekoče vode

lesni insekti

Silvanolin®

Silvapro® TM les

• lesa, zaščitenega z olji
• površinsko zaščitenega lesa 

brez osnovne zaščite
• nezaščitenega lesa macesna

plesni in modrivke

glive razkrojevalke*

bakterije 
alge

mostovi, vinogradniški koli, 
piloti, stebri v stiku z zemljo**** v vodi ali zemlji

lesni insekti

Silvanolin®

• nezaščitenega lesa macesna
• lesa macesna, zaščitenega 

z olji
• nezaščitenega lesa kostanja 

ali hrasta

plesni in modrivke

glive razkrojevalke

bakterije 
alge

stebri v morski vodi, pomoli**** v morju Silvanolin® • nezaščitenega lesa 
kostanja ali hrasta

morski škodljivci
bakterije

 

** Glede na uporabo je potrebno izbrati primerno metodo nanašanja in stopnjo osnovne zaščite: bolj kot je les izpostavljen navlaževanju, višje 
navzeme in globine zaščite moramo doseči (ne velja za Silvapro® termično modificiran les).
*** Navedeni so le najpogostejši primeri slabih praks.
**** Za vrhunsko zaščito lesa v stalnem stiku z zemljo ali sladko/morsko vodo moramo doseči zelo visoke navzeme zaščitnega sredstva Silvanolin®, za 
kar je potrebna posebna vakuumsko-tlačna impregnacija.

* Ocene ogroženosti so za posamezne organizme zgolj informativne in veljajo le za brezhibno izvedene izdelke in objekte. 
V primerih slabe izvedbe (npr. puščanje strehe, slabo izvedene parne ovire/zapore itn.), ki ne preprečuje prekomernega vlaženja 
lesa in/ali preprečuje sušenje lesa, je lahko nevarnost okužbe tudi za en ali celo nekaj razredov višja! V izogib težavam vedno, 
še posebej pa pri nosilnih konstrukcijah, priporočamo dodatno preventivno zaščito!

Primeri dobrih in slabih praks zaščite lesenih izdelkov in objektov
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Za zaščito fasadnih oblog, brunaric, balkonskih in 
vrtnih ograj, zunanjih igral in vrtnega pohištva 
priporočamo vsaj 24-urno potapljanje, pri čemer 
dosežemo višje navzeme, učinkovine zaščitnega 
sredstva pa prodrejo v les 2–5 mm globoko (odvisno 
od vrste lesa). 

Za zaščito lesa, ki ga nameravamo uporabiti v 
stalnem stiku s tekočo (sladko ali morsko) vodo 
ali v stiku s prstjo, moramo uporabiti postopek 
globinske oz. vakuumsko-tlačne impregnacije. 
V tem primeru je smiselno postopek zaščite lesa 
prepustiti strokovnjakom. V podjetju Silvaprodukt 
nudimo tako storitev 24-urnega namakanja kot tudi 
vakuumsko-tlačne impregnacije, v sodelovanju s 
partnerskimi podjetji pa te storitve zagotavljamo 
tudi po drugih krajih v Sloveniji.

 Lesen grad, 
Sanc. Michael 
Medieval Theme 
Park v Istri

 Embalažne enote: 0,8 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.

Silvanolin® uporabljamo za zaščito strešnih 
konstrukcij, brunaric, vrtnih garnitur, pergol, 
otroških igral, balkonskih ograj, lesenih fasadnih 
oblog, vrtnih programov itn. 

Les učinkovito ščiti pred vsemi lesnimi škodljivci: 
pred delovanjem lesnih gliv (trohnenjem oz. 

„gnitjem“), pred lesnimi insekti („črvi“), 
termiti in morskimi škodljivci.

Odpornost proti izpiranju dosežemo 
v 48 urah po nanosu.

Je edino zaščitno sredstvo za les, ki je uspešno 
prestalo petletna terenska testiranja v slovenskih 
klimatskih razmerah.

Formulacija pripravka omogoča, da se vse sestavine 
izredno dobro vežejo v les in se iz njega ne izpirajo, 
zato lahko z njim kakovostno zaščitimo tudi les, ki 
bo izpostavljen najtežjim pogojem in vremenskim 
vplivom (dež, sneg, stalen stik s prstjo, sladko ali 
morsko vodo in podobno).

Izredno dobra vezava učinkovin v les omogoča, da 
je lahko njihova vsebnost manjša kot v primerljivih 
zaščitnih sredstvih, hkrati pa dosežemo boljšo 
dolgotrajno učinkovitost zaščitnega sredstva. 

Silvanolin® je na voljo v zelenem (Silvanolin®) in 
rjavem odtenku (Silvanolin® rjavi).

Silvanolin® je primeren za vse vrste postopkov 
zaščite lesa: za premazovanje, oblivanje, 

potapljanje, kot tudi za vakuumsko-tlačno 
impregnacijo.

Premazovanje, oblivanje ali 
kratkotrajno potapljanje 

priporočamo zlasti za zaščito 
lesa, ki ne bo izpostavljen 

padavinam (npr. zaščita 
ostrešij, napuščev in 

podobno). Na ta način 
prodre zaščitno 

sredstvo do 
globine enega 

milimetra.

 Gostišče Pikol 
(foto:  arhiv 

Gostišče Pikol)          

SILVANOLIN® osnovno zaščitno sredstvo 
za les na vodni osnovi
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 Embalažne enote: 0,8 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.

Uporablja se za zaščito pokritega lesa in ni namenjen 
za zaščito lesa, izpostavljenega padavinam. 

Na voljo je v brezbarvnem (Silvanol) in rumenem 
odtenku (Silvanol rumeni).

Silvanol na les nanašamo s premazovanjem 
(čopič, valjček), oblivanjem ali s 

potapljanjem. Pri zaščiti pokritega lesa 
na prostem priporočamo dodatno 

površinsko zaščito s premazom 
Silvanol lazura B ali z voskom 

Silvacera®.

Silvanol uporabljamo za zaščito lesenih hiš, pokritih 
z ustrezno velikim napuščem, za zaščito strešnih 
konstrukcij, pokrite vrtne opreme in pohištva ter za 
zaščito lesa v notranjih prostorih (opaži, pohištvo, 
talne obloge itn.). 

Les učinkovito ščiti pred delovanjem lesnih 
gliv (trohnenjem oz. „gnitjem“) in 

pred lesnimi insekti („črvi“).

SILVANOL osnovno zaščitno sredstvo 
za les na vodni osnovi
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 Hiša za pet v naravi,
A House for Five in Nature, 

Arhitektura: Matej Gašperič, BIRO 
GAŠPERIČ // Izvajalec: EKOART

Fotografija: Arhiv Biro Gašperič

Termično 
modificirani 
lesovi Silvapro® 
so primerni zlasti 
za izdelavo fasadnih 
elementov, stavbnega 
pohištva, ograj, kritin, talnih 
in drugih oblog, vrtnih garnitur, 
igral, lesenih teras, savn itn. 

Les nam lahko v termično modifikacijo po 
predhodnem dogovoru dostavite sami, pri večjih 
projektih pa vam lahko kar mi ponudimo že izdelane 
elemente iz termično modificiranega lesa Silvapro®, 
narejene po vaših željah.

Termična modifikacija lesa Silvapro® je okolju 
prijazen, večkrat nagrajen postopek osnovne zaščite 
lesa, pri katerem ne uporabljamo nobenih kemikalij. 
Za spremembo strukture lesnih makromolekul in 
posledično za izboljšanje nekaterih lastnosti lesa pri 
tem postopku uporabljamo samo toploto. Omenjene 

spremembe so posledica spontanih termokemičnih 
reakcij, ki potečejo pri segrevanju lesa na 

temperature med 180 in 230 °C v posebnih 
komorah, v katerih zagotavljamo 

odsotnost zraka oz. kisika. 

Glavne prednosti termično modificiranega lesa 
Silvapro®:

• bistveno povečana odpornost lesa proti lesnim 
škodljivcem (brez uporabe biocidnih pripravkov),

• zmanjšana ravnovesna vlažnost lesa, 
• izboljšana dimenzijska stabilnost (do 50 % manjše 

nabrekanje in krčenje lesa ob spremembah 
vlažnosti), 

• približno 20 % manjša toplotna prevodnost. 

Takšen les je zaščiten po celotni globini oz. 
po celotnem preseku lesnega elementa, kar je 
izrednega pomena pri njegovi nadaljnji obdelavi 
in uporabi. Termično modificirani lesovi Silvapro® 
so v primerjavi z macesnovino tudi bistveno 
manj dovzetni za okužbo s plesnimi in glivami 
modrivkami, zato na njih po izpostavitvi vremenskim 
vplivom ne prihaja do večjih diskoloracij (temnih, 
neenakomernih obarvanj lesa). 

S termično modifikacijo izbranih domačih vrst 
lesa lahko torej vsaj enakovredno nadomestimo 
pogosto rabljene bolj ali manj kakovostne eksotične 
in tropske vrste lesa (npr. sibirski macesen, tik, 
meranti, ipe in podobno), kar pa ima seveda tudi 
druge pozitivne učinke, kot so trajnostna raba 

domačih virov surovine, ohranjanje obstoječih 
in omogočanje novih delovnih mest ter 

ugodnejše razmerje med ceno in 
kakovostjo.

SILVAPRO® termična modifikacija lesa
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slamnato rumena #25smreka #21

brezbarvna #1

 Vrtec Pedenjped, enota 
Pedenjcarstvo, Ljubljana, Kašelj 

Avtorji: Maja Ivanič, Anja Planišček, Andraž 
Intihar, Urša Habič // Soavtorji: Nena Gabrovec, 

Iztok Šušteršič, Damjan Černe, Andreja Zapušek 
Černe, Primož Fijavž, Marjan Manček // 

Leto načrtovanja: 2015–2017 // Leto 
izvedbe: 2018 // Površina: 1.657 m2 

Fotografija: Miran Kambič

OPOMBA: Barvni odtenki so 
zgolj informativni, saj je 
končni barvni odtenek odvisen 
od vrste in obdelanosti lesa, 
števila nanosov itn.

tik #3lešnik #19

rumena #15

temni macesen #9

zelena #16siva #12 bela #8

Tankoslojni lazurni premaz Silvanol lazura B 
uporabljamo za površinsko in dekorativno zaščito 
lesa. 

Lesu poveča vodoodbojnost in ga zaščiti pred 
vpijanjem vlage, hkrati pa mu omogoča »dihanje«  
oz. hitro sušenje po obilnih padavinah.

Uporablja se za površinsko zaščito oken, vrat, vrtnih 
in balkonskih ograj, pergol, vrtnih garnitur, čebeljih 
panjev, otroških igral itn.

Je okolju prijazen, saj ne vsebuje škodljivih ali 
lahko hlapnih komponent. Premaz Silvanol lazura  B 
lahko zato uporabljamo tudi v notranjih, zaprtih 
prostorih.

Premaz Silvanol lazura B je na voljo v različnih 
barvnih odtenkih.

Les obarva v želeni odtenek in zaščiti njegovo 
površino pred sivenjem, vendar ne prekrije teksture 
lesa, s čimer les ohrani vso svojo estetsko vrednost 
in toplino. 

V primeru uporabe premaza Silvanol 
lazura B na lesu, ki bo izpostavljen visoki 
zračni vlagi ali padavinam, priporočamo 
predhodno zaščito lesa z osnovnim zaščitnim 
sredstvom (Silvanolin® ali Silvanol) ali uporabo 
termično modificiranega lesa Silvapro®. 

Obnova premaza Silvanol lazura B na lesu, 
ki je bil predhodno že zaščiten s taistim premazom, 
je zelo enostavna, saj ne zahteva 
predhodnega brušenja.

 Embalažne enote: 0,8 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.

češnja #22bor #18 macesen #24

črna #5 antracitna #20palisander #11oreh #4

hrast #2 stari hrast #23

mahagoni #7

SILVANOL lazura B akrilni lazurni premaz 
na vodni osnovi
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 Ekološka kmetija 
 v okolici Celja

OPOMBA: Barvni odtenki so 
zgolj informativni, saj je končni 
barvni odtenek odvisen od vrste 
in obdelanosti lesa, števila 
nanosov itn.

zelena #16modra  #13 rumena #15

tik #3

Emulzijo voska Silvacera® na vodni osnovi 
uporabljamo za površinsko in dekorativno zaščito 
lesa. 

Vosek je povsem naravnega izvora in ima izjemen 
vodoodbojni učinek.

Lesu poveča vodoodbojnost in ga zaščiti pred 
vpijanjem vlage, hkrati pa mu omogoča »dihanje« 
oz. hitro sušenje po obilnih padavinah.

Temelji na naravnih komponentah in predstavlja 
visokotehnološko alternativo oljem, ki zahtevajo 
zelo pogosto in večkratno obnavljanje.

Uporablja se zlasti za površinsko zaščito fasadnih 
elementov, balkonskih ograj, otroških igral, pergol, 
vrtnih garnitur itn.

Ker ne vsebuje hlapnih organskih snovi (HOS), je 
primeren tudi za zaščito lesa v notranjih prostorih.

Vosek Silvacera® je na voljo v različnih barvnih 
odtenkih.

 Embalažne enote: 1 kg, 5 kg.

Les obarva v želeni 
odtenek in ne prekrije 
teksture lesa, s čimer les 
ohrani vso svojo estetsko 
vrednost in toplino. 

V primeru uporabe voska Silvacera® 
na lesu, ki bo izpostavljen visoki 
zračni vlagi ali padavinam, priporočamo 
predhodno zaščito lesa z osnovnim 
zaščitnim sredstvom (Silvanolin® ali Silvanol) 
ali uporabo termično 
modificiranega lesa 
Silvapro®.

antracitna #20

bor #18

oreh #4

brezbarvna #1

siva #12palisander #11

mahagoni #7

bela #8

temni macesen #9

SILVACERA® vodoodporna emulzija voska za 
površinsko zaščito lesa
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Pri njegovi uporabi na prostem moramo predvsem poskrbeti, 
da bo funkcionalna življenjska doba lesa primerno dolga, pri 
čemer imamo na razpolago dve možnosti:

1. izvedemo kakovostno osnovno zaščito, ki les ščiti pred 
škodljivci, ne pa tudi pred spremembami barve. V tem 
primeru lahko les globinsko zaščitimo le enkrat in mu 

nato pustimo, da se zdravo postara in posivi, podobno 
kot se staramo in sivimo tudi sami,

ali

2. izvedemo kakovostno osnovno zaščito za 
zaščito pred škodljivci, spremembam barve pa 
kljubujemo z dekorativnimi premazi, ki jih 
bomo morali obnavljati vsakih nekaj let. To 
možnost izberemo, če želimo primerno dolgo 
življenjsko dobo in hkrati enakomerne barvne 
odtenke lesa skozi njegov življenjski cikel.

V podjetju Silvaprodukt smo 
na svoje referenčne izdelke in 
objekte ponosni tudi po večletni, 
celo po večdesetletni uporabi in 
izpostavljenosti vremenskim 
vplivom, prav tako pa so z 
njimi zadovoljni tudi naši 
uporabniki.

 Les je bil 
po 10 letih z 

minimalnimi posegi 
in stroški (pranje, 

nanos Silvanol 
lazura B) prvič 

obnovljen in 
je videti kot nov.

obnovljeno s Silvanol lazura B

Les je čudovit in zelo uporaben material, 
ki pa je kot del narave dovzeten za 
procese razgradnje. Te procese želimo pri 
uporabi lesa v gospodarske namene seveda 
čim bolj upočasniti. 

Izkušnje kažejo, da pri načrtovanju pogosto 
preveč razmišljamo o umestitvi, oblikah 
in barvni usklajenosti izdelka oz. objekta, 
premalo pa se poglobimo v detajle in lastnosti 
izbranih materialov ter s tem povezano 
funkcionalnost objekta skozi daljše časovno 
obdobje.

Tudi naročniki vse preradi in prepogosto 
izbiramo izdelke in objekte na podlagi 
renderjev oz. fotografij objektov na dan 
vselitve. Torej takrat, ko je les običajno 
v stanju in v barvah, za katere iz 
izkušenj vemo, da brez pogostega in 
dragega obnavljanja ne bodo trajali. 

Ker se les kljub vsem svojim 
prednostim ne bo nikoli obnašal 
kot plastika, kovina ali kamen, 
se moramo naučiti sprejemati 
tudi tiste lastnosti lesa, ki so 
s perspektive uporabnika 
manj ugodne.

 10 let stara lesena 
fasada s pravilno 

osnovno zaščito. Les 
je zaradi vremenskih 

vplivov posivel, vendar 
je kljub temu zdrav 

in brez poškodb.

10 let po osnovni zaščiti

Les danes in jutri
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3

1 Straža pri Novem mestu, 
2 Sečovlje,
3 Ljubljana,
4 Bloško jezero,
5 Veliko Mlačevo,
6 Straža pri Novem mestu,
7 Ankaran,
8 Dolenji Novaki pri Cerknem.1 2

4 5

6 7 8

Ker nam zaupajo številna podjetja ter javni in zasebni 
investitorji, ki se zavedajo, da mora dober gospodar 

poleg začetne investicije upoštevati tudi estetsko 
funkcijo, stroške vzdrževanja ter pričakovano 

življenjsko dobo lesenega izdelka ali objekta, 
ki mora biti primerno dolga.

S pravilno izbiro surovine in kakovostne 
zaščite lahko z relativno majhnim 

dodatnim vložkom podaljšamo 
življenjsko dobo lesenega izdelka 

ali objekta za vsaj trikrat, 
hkrati pa se lahko znotraj 

pričakovane življenjske 
dobe v celoti znebimo 

stroškov vzdrževanja. 

 Nordijski 
center 

Planica 

Ponosni smo, 
da vam pri tem 

pomagamo že 
od leta 1951.

Zakaj nam zaupati
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V podjetju Silvaprodukt, d. o. o., se že več kot 65 let 
ukvarjamo s proizvodnjo izdelkov ter s storitvami, 
namenjenimi zaščiti in oplemenitenju lesa. 
Na podlagi bogatih izkušenj in rednega spremljanja dogajanja tako v znanosti 
kot v praksi nam uspeva, da s svojimi izdelki in storitvami sledimo svetovnim 
trendom na področju zaščite lesa, posebno skrb pa posvečamo tudi sodelovanju 
z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami.

Stremimo k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju, zato stalno izboljšujemo 
obstoječe ter razvijamo nove, okolju še prijaznejše izdelke. Skrbimo, da so 
naši proizvodi in storitve skladni z veljavnimi standardi s področja zaščite 
lesa ter da njihovo učinkovitost redno testirajo Univerza v Ljubljani in 
druge neodvisne ustanove doma in v tujini.

Zaradi svojih izkušenj in znanj, ki smo jih 
pridobili v skoraj sedmih desetletjih delovanja, 
smo postali pravi CENTER ZAŠČITE LESA, 
kjer svetujemo, informiramo, izobražujemo, 
proizvajamo, testiramo in raziskujemo.

01 28 00 570
info@silvaprodukt.si
www.silvaprodukt.si
Brezplačna linija: 080 1202

Silvaprodukt, d. o. o.                                      
p. p. 2403                                                         
Dolenjska cesta 42                                          
1000 Ljubljana


