INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA i PIELĘGNACJI TARASU
ZBUDOWANEGO Z DESEK EGZOTYCZNYCH
1. Stała pielęgnacja tarasów polega na usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, błota) przy użyciu
szczotek lub odkurzaczy.
2. W sezonie zimowym należy w miarę możliwości usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu szczotek nie
dopuszczając do powstania oblodzonej warstwy. Oblodzona warstwa ma prawo powstawać również nie
tylko zimą, ale i w okresie przejściowym (jesień, wiosna), po wilgotnej lub deszczowej nocy. Usuwanie
oblodzonej warstwy wpływa na bezpieczeństwo użytkownika tarasu.
3. W przypadku powstania oblodzonej warstwy nie należy stosować soli i środków chemicznych
ograniczając się najwyżej do użycia piasku (mogą wtedy powstać drobne, mechaniczne uszkodzenia
wierzchniej warstwy drewna).
4. Drewna egzotyczne stosowane przez nas na tarasach 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 ciepłej wodą. W razie głębszych zabrudzeń, należy umyć taras szorując go
szczotką ryżową wzdłuż ryfli. Do szorowania można użyć środka INTENSIVREINIGER, który znacznie
wspomaga czyszczenie. Po wyschnięciu ponowić impregnację przy użyciu oleju SATURATOR przeznaczony do pielęgnacji drewna na zewnątrz. O ile taras jest intensywnie użytkowany i dochodzi do szybkiego
wycierania się warstwy zabezpieczającej należy powtórzyć impregnację w trakcie trwania sezonu nawet
kilkakrotnie.
W razie intensywnego zaszarzenia drewna należy użyć ODSZARZACZ DO DREWNA szorując
jednocześnie powierzchnię szczotką ryżową. Po tym zabiegu należy zmyć ciepłą wodą taras, a po
wyschnięciu nałożyć olej SATURATOR.
6. Nanoszenie oleju należy wykonać cienkimi warstwami, wycierając zawsze deski wzdłuż ryfli
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.
Materiały pielęgnacyjne są dostępne w naszych placówkach i wysyłane na zamówienie.

