INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA i PIELĘGNACJI TARASU
ZBUDOWANEGO Z DESEK KOMPOZYTOWYCH
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 deski).
4. Deski kompozytowe stosowane przez nas na tarasach są bardzo odporne na korozję biologiczną i nie

wymaga stosowania żadnych impregnacji i konserwujących środków chemicznych. Aby ochronić taras przed
pleśnią i butwieniem regularnie go zamiataj, usuwając zabrudzenia ze szczelin pomiędzy deskami. Myj taras
za pomocą szczotki zamoczonej w łagodnym odplamiaczu lub myjki wysokociśnieniowej o ciśnieniu nie
większym niż 100bar. Minimalna odległość dyszy czyszczącej od powierzchni tarasu to 30cm. Podczas
czyszczenia kieruj dyszą myjki w kierunku ryflowania desek i unikaj okrężnych ruchów.
Rynny i rury spustowe powinny być czyste i drożne. Przestrzeń pomiędzy deskami a podłożem musi być
dobrze wentylowana oraz pusta. Podłoże pod tarasem najlepiej zabezpieczyć przed przerastaniem roślin za
pomocą włókniny i płukanego żwiru lub kamieni. Stojące na tarasie donice i kwietniki przesuwaj z miejsca
na miejsce, aby oczyścić powierzchnię, na której mogły się zgromadzić ziemia i wilgoć. Przesuwając donice
zapewniasz także równomierne nasłonecznienie desek i tym samym równomierny kolor.
6. Wszystkie materiały zawierające naturalne włókna ulegają procesowi starzenia. Podczas pierwszych

kilku miesięcy po montażu, kompozyt będzie podlegał typowemu starzeniu się, osiągając nieco
jaśniejszy odcień od pierwotnego koloru. Proces ten jest efektem m.in. absorpcji wody przez włókna
drewna i stabilizacji UV na powierzchni desek. W kolejnych sezonach dopuszczalna jest minimalna
zmiana koloru. W przypadku częściowego zakrycia tarasu efekt naturalnego starzenia spowoduje
różnice kolorów. Aby tego uniknąć należy okresowo zmywać zakryte części tarasu, aż do momentu,
kiedy proces starzenia się ustabilizuje.
7. Kompozyt jest produktem pół-naturalnym zawierającym włókna drewna, dlatego absorbuje

niewielkie ilości wody, która może powodować rozszerzanie się profili w krótkim czasie po montażu.
Proces ten stabilizuje się po kilku miesiącach w zależności od warunków atmosferycznych i
wilgotności. Może to 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.

