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Vsebina

 Zaščita lesa

 Kateri les izbrati za posamezen namen 
uporabe?

 Ali so žagane skodle res primerljive s klanimi 
skodlami? 

 Ali je odpadno olje prava rešitev za zaščito 
lesa?
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Kaj je zaščita lesa?
Včasih

3



Kaj je zaščita lesa?
Danes
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Izbira lesa

Obdelava lesa

Vgradnja lesa

Vzdrževanje

Redni pregledi



Kateri les izbrati za posamezen 
namen uporabe?
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Ali je les trajen material?
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Ali je les trajen material?

Leseno kolo staro 5500 let



Problem življenjske dobe
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Problem življenjske dobe
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Življenjska doba

 Je čas, ko les (izdelek) opravlja svojo funkcijo
oziroma zadovoljuje potrebo

 Odvisna

 Vrste lesa

 Vrste in kvalitete zaščite

 Mesta uporabe
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Razredi izpostavitve glede na mesto 
uporabe (SIST EN 335/1-2)

Razred 

izpostavitve
Mesto uporabe Vlažnost lesa

1 znotraj, pod streho suh

2 znotraj ali pod streho občasno vlažen

3
3.1

na prostem, nad zemljo, z ustrezno 
konstrukcijsko zaščito 

občasno vlažen

3.2
na prostem, nad zemljo, brez 
konstrukcijske zaščite

pogosto vlažen

4
na prostem, v stiku s tlemi in/ali 
sladko vodo

pogosto ali 

stalno vlažen

5 v slani vodi stalno vlažen



Funkcionalna življenjska doba
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Kako zaščiti les? Kako zagotovit 
ustrezno življenjsko dobo? 

 Ustrezno vgradnjo

 Ustrezno izbiro lesa

 Ustreznim postopkom zaščite
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Razred 

trajnosti

1

Zelo 

odporen

2

Odporen

3

srednje 

odpor.

4

Malo odporen

5

Neodporen

Drevesne 

vrste

Opepe

Iroko

Robinja - pseudoakacija

Dob, Graden,

Kostanj

Tuja – ameriški klek

Macesnovina, Borovina, Oreh, 

Cer

Smrekovina, 

jelovina, brest

Beljava vseh 

drevesnih vrst



Razpoložljivost
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Bukev

32%

Smreka

32%

Jelka

9%

Hrast

7%

Ostalo

20%



Hrast 3 - 1,79 mm

Hrast 1 - 0,77 mm

Hrast 2 - 1,72 mm

Hrast 4 - 3,69 mm

Bukovina

Naravna odpornost hrastovega lesa



Macesnovina – Sibirski macesen
Larix sibirica



Odpornost macesnovine

www.finnforest.co.uk/default.asp?path=200;256;795;796;1295;12944;12945 



Naravna odpornost macesnovine

(Rapp et al., 2002, IRG)



Macesen
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Beljava - jedrovina
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Beljava – jedrovina - hrast



Beljaba jedrovina - smreka
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Beljava – jedrovina - smreka



Beljava jedrovina
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Beljava - jedrovina



Beljava jedrovina
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Kateri les za kakšen namen uporabe?
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Razred 
uporabe 

Odpornost lesa 

Zelo odporen Odporen  
Srednje 
odporen 

Odporen   
Povsem 
neodporen 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 V teh pogojih naravna odpornost povsem zadostuje. Izdelkov ni potrebno v 
nobenem primeru ščititi z biocidi.  

 Načeloma naravna odpornost zadostuje, vendar v primeru ostrih pogojev ali 
intenzivne kondenzacije priporočamo zaščito  

 Naravna odpornost lesa je nudi zadostno trajnost za izdelke s krajšo življenjsko 
dobo, pri tem pa ti izdelki ne smejo imeti konstrukcijske vloge  

 Pri teh pogojih uporabe je zaščita priporočljiva, v posameznih izjemah 
zadostuje naravna odpornost lesa 

 
Pri teh pogojih uporabe je zaščita vedno potrebna 

 



Kaj če ni na voljo odpornega lesa

 Uporabljajte le dovoljene proizvode

 Urad za kemikalije – register biocidnih
proizvodov

 Nujni za zagotavljanje zadostne odpornosti lesa
v ostrih pogojih

 Izenačijo-normirajo variabilnost lesa

 Niso vsi biocidni proizvodi dobri proizvodi. 
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Odpadno olje
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Odpadno olje
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Odpadno olje
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Olje

34



Konstrukcijska zaščita
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Les odmaknimo od tal - Včasih



Slaba rešitev





Tudi škorenj je lahko dežnik
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Tesni stiki
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Zastajanje vode v špranjah



Zidarska popravila
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Popravila
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Poravila s purpenom
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Streha

48



Streha žagane ali klane skodle
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Streha
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Žagane skodle
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Žagane skodle
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Streha
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Streha
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Šibka točka
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Streha
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Tanjše ali debelejše skodle?

 Tanjše se hitreje posušijo

 V klane skodle teže prodira voda
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Meteorna voda
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62

Posledice meteorne vode



Nežno z lesom












