


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA i PIELĘGNACJI ELEWACJI 
ZAMONTOWANEJ Z DESEK EGZOTYCZNYCH

1. Stała pielęgnacja elewacji polega na usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, błota osadzającego się podczas 

opadów, czy kurzu) przy użyciu szczotek i myjki ciśnieniowej.

2. W sezonie zimowym należy w miarę możliwości usuwać na bieżąco śnieg zalegający przy elewacji. Chodzi 

o prawidłowa wentylacje konstrukcji drewniej i podkonstrukcji wraz z izolacją termiczną.

3. W tym przypadku nie należy stosować soli i środków chemicznych ograniczając się najwyżej do 

mechanicznego odgarnięcia zalęgającego śniegu. W żadnym razie nie można dopuszczać do powstania zwałów 

zlodowaciałego śniegu. 

4. Drewna egzotyczne stosowane przez nas na elewacjach są naturalnie bardzo odporne na korozję

biologiczną i nie wymaga stosowania żadnych impregnacji i konserwujących środków chemicznych.

Drewno zawsze jednak ulega naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy.

Olej, którym pokryta jest wierzchnia warstwa desek, utlenia się w czasie, tj. oksyduje. Powstaje

wówczas srebrzysto-szara powłoka nie mająca jednak wpływu na obniżenie parametrów technicznych

drewna, czy przyspieszenia procesów starzenia biologicznego. Ze względów estetycznych należy zapobiegać 

temu zjawisku stosując olej pielęgnacyjny SATURATOR przeznaczony na zewnętrzne konstrukcje 

drewniane.

5. Co jakiś czas, a z pewnością po każdym sezonie zimowym, należy umyć taras szprycą myjki ciśnieniowej

z użyciem, jeśli to możliwe, ciepłej wody. W razie głębszych zabrudzeń, należy umyć elewację szorując ją 

szczotką ryżową wzdłuż desek. Do szorowania można użyć środków do mycia i odszarzania zewnętrznych 

powierzchni drewnianych olejowanych np. tzw. mydło podłogowe na drewno, które znacznie wspomaga 

czyszczenie, lub odszarzacz do drewna. Po wyschnięciu powierzchni należy ponowić impregnację przy użyciu 

oleju SATURATOR przeznaczony do pielęgnacji drewna na zewnątrz w bezbarwnej postaci. O ile elewacja 

na początku wchłania dosyć dużo oleju, to po dwóch-trzech pielęgnacjach aplikacja oleju musi być znacznie 

ograniczona i mało obfita. Zbyt duże aplikacje oleju mogą spowodować efekt klejenia się powierzchni. 

Używając myjki ciśnieniowej należy celem ochrony izolacji termicznej strumień wody kierować na elewacje 

pod kątem 30O z góry w stosunku do elewacji. Zapobiegnie to zamakaniu izolacji wykonanej szczególnie z 

wełny mineralnej. Izolacja ze styropianu, lub styroduru jest zawsze bardziej bezpieczna.

6. Nanoszenie oleju należy wykonać cienkimi warstwami, wycierając zawsze deski wzdłuż miękką szmatą do 

sucha.

7. W użytkowaniu należy uwzględnić naturalny proces pracy, tj. wysychania drewna w czasie gorących

letnich dni i pęcznienia podczas deszczowej pogody. Szczególnie jest to widoczne na tarasach

nie zacienionych z południowej strony. Naturalna praca drewna może spowodować nawet

nieliczne obluzowanie niektórych wkrętów. Po sezonie zimowym należy sprawdzić połączenia i

dokręcić, lub wymienić obluzowane wkręty.

UWAGA !      

Firma nasza wykonuje tylko odpłatne zabiegi pielęgnacyjne tarasów zarówno w okresie
gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. 

Posiadamy mechaniczne szorowarki które również wypożyczamy naszym klientom.

Materiały pielęgnacyjne są dostępne w naszych placówkach i wysyłane na zamówienie.


