Pielęgnacja i czyszczenie desek kompozytowych Plastwood.
Zalecane produkty do ogólnego czyszczenia.

Choć deski kompozytowe są mało wymagające w utrzymaniu, zalecamy okresowe czyszczenie, aby pomóc
zachować piękno produktu. Zwykłe czyszczenie konserwacyjne można przeprowadzić za pomocą wody z
łagodnym detergentem (pH 5 do 8). W żadnym wypadku nie wolno używać środków czyszczących
zawierających ketony lub eter.
MYCIE:
Jeżeli pojawiły się większe zanieczyszczenia należy użyć myjki wysokociśnieniowej (ciśnienie wody nie
powinno być większe niż 80 bar). Należy ustawić rozproszony strumień wody. Zaleca się aby minimalna
odległość dyszy od czyszczonych powierzchni wynosiła 100cm. Do mycia mocno zabrudzonych tarasów
proponujemy użyć standardowy środek – Holz-Entgrauer i dedykowany również do usuwania resztek starych
powłok (oleje i lazury cienkowarstwowe) – Holz-Tiefenreiniger.
Plamy pleśniowe, grzyby mogą pojawić się tam, gdzie występuje wilgoć, pyłki lub nieusuwany brud. Pleśń
potrzebuje do rozwoju źródła pożywienia, którym może być trawa, pyłki, brud, drewno i żywica drzewna.
Utrzymanie czystej, suchej powierzchni jest najlepszą metodą zwalczania pleśni. Upewnij się, że woda
skutecznie spływa z Twojego tarasu. W przypadku desek kompozytowych należy upewnić się, że między
deskami istnieją szczeliny umożliwiające odprowadzanie wody. Do usuwania zielonych nalotów, glonów,
grzybów proponujemy użyć – Gruntbelag-Entferner.
SCZOTKOWANIE:
Używanie odpowiednich narzędzi jest istotne aby ułatwić czyszczenie i nie uszkodzić powierzchni desek.
Zalecamy użycie szczotki nylonowej o średniej sztywności. Do czyszczenia kompozytu drewna nie używaj
szczotki ze zbyt sztywnym włosiem, ponieważ mogą one zmatowić powierzchnię.
PIELĘGNACJA:
Warto przedłużyć żywotność naszych desek WPC stosując dedykowane środki do impregnacji. Chociaż
konserwacja-malowanie desek nie jest konieczne, często po kilku latach mamy ochotę odnowić swój taras.
W tym celu wprowadzono do użytku specjalny olej na bazie rozpuszczalnika (WPC IMPRAGNIER OL) w
trzech kolorach- bezbarwnym, brązowym i szarym, który zabezpieczy przed zabrudzeniami oraz odświeży
kolor. Olej Remmers to produkt do odświeżenia, odnowienia i zabezpieczenia drewna kompozytowego:
 Działa hydrofobizująco
 Ogranicza przyjmowanie oleju, tłuszczu i osiadanie zanieczyszczeń
 Bezbarwny: do odświeżania barwy podłoża
 Brązowy i szary: do trwałej intensyfikacji pierwotnego koloru
Zanim jednak go użyjemy musimy umyć nasz taras odpowiednim środkiem.
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Każdorazowo przed użyciem produktów firmy Remmers należy wykonać próbę w miejscu
niewidocznym, aby sprawdzić przyczepność, kolor i tolerancję materiału z podłożem. Zastosowanie
produktów firmy Remmers może zmienić cechy estetyczne desek kompozytowych. Zawsze należy
przestrzegać instrukcji i zaleceń zawartych w Instrukcji technicznej oraz Karcie charakterystyki
produktu, które są dostępne na stronie internetowej firmy Remmers.
Aby Twój taras wyglądał jak najlepiej - unikaj używania mat z gumowym spodem, plandek, zabawek
basenowych i innych nieporowatych przedmiotów ustawionych przez dłuższy czas, ponieważ mogą
one spowodować odbarwienie powierzchni tarasu. Jeśli nasz taras kompozytowy jest wystawiony na
intensywne działanie promieni słonecznych, warto pamiętać o tym, aby wszelkie meble, donice, ect.
przestawiać systematycznie z miejsca na miejsce. Zapobiegnie to nierównomiernej zmianie koloru i
powstawaniu ciemniejszych plam.
Jak każdy inny produkt na bazie drewna, produkty kompozytowe mogą podlegać naturalnemu
procesowi starzenia. Proces ten może spowodować tymczasowe przebarwienia, które znikną wraz z
ekspozycją na gwałtowne opady deszczu i promieniowanie UV. W większości przypadków proces
starzenia trwa 8-10 tygodni, ale może się różnić w zależności od lokalizacji i konkretnego
zastosowania produktu, takiego jak zadaszona weranda.
Nie nakładaj żadnego kleju do PCV ani podobnego produktu na powierzchnię jakiegokolwiek
produktu Plastwood, ponieważ może to spowodować odbarwienie i trwałe uszkodzenie powierzchni.
Podobnie jak w przypadku każdej powierzchni do chodzenia, produkty Plastwood mogą stać się
śliskie podczas mrozów. Zachowaj ostrożność podczas chodzenia w takich warunkach. Do usuwania
lodu można stosować większość produktów zawierających chlorek wapnia bez uszkodzenia
powierzchni tarasu lub werandy. Produkty te mogą pozostawiać biały osad, który można wyczyścić
zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi czyszczenia. Łopaty metalowe lub plastikowe z metalową
krawędzią natarcia mogą uszkodzić powierzchnię, nie są zalecane do odśnieżania.
Nie dopuszczaj do gromadzenia się na deskach unoszącego się w powietrzu pyłu budowlanego z
materiałów takich jak beton, cement i płyty gipsowo-kartonowe, ponieważ może to uszkodzić ich
powierzchnię. Szybko usuwaj kurz, glinę, brud, błoto i inne produkty budowlane. Nie pozwól, aby
brud budowlany i gruz osadzały się na powierzchni.
Nie tnij metalowych przedmiotów, takich jak poręcze, ect. w pobliżu desek WPC. Gorące opiłki z
cięcia mogą osadzać się na powierzchni desek, powodując plamy i uszkodzenia.
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