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Czyszczenie wynika z wyboru, a nie z konieczności. fiberon® Professional i fiberon® Tropics są
wyrobami o wysokiej gęstości i niewielkiej porowatości. Jeżeli chcesz, aby taras zachował swój pierwotny
wygląd, zalecamy systematyczną, okresową (raz lub 2 razy do roku) konserwację, która ochroni jego piękno.
Zależy ono od klimatu i sposobu użytkowania.
Zadbaj o szczelinę między deskami. Odstęp mniejszy niż 5mm między dwiema deskami sprzyja
gromadzeniu się odpadów organicznych. Przy udziale wody deszczowej, ten proces doprowadza do
zapychania szczelin, a to skutkuje pojawieniem się pleśni. Pleśnie, do rozwoju potrzebują źródeł pożywienia
takich, jak trawa, polen, nieczystości, drewno i naturalne żywice.
Wymieszane z wodą, odpady organiczne tworzą także “brunatną” ciecz, która może pozostawić plamy na
desce.
Upewń się, że woda może swobodnie spływać między deskami. Posługując się szczotką, szpachelką, nożem
lub prętem, oczyść zapchane szczeliny między deskami.
Rdza, zanieczyszczenia lub brud. Zalecamy mycie z użyciem preparatu CleanDeck®. Nie stosować
skoncentrowanych preparatów chemicznych. Użycie aparatu wysokociśnieniowego zwiększa skuteczność
mycia tarasu. Tym niemniej, aby nie uszkodzić jego powierzchni, zalecamy ustawienie dyszy pod kątem 45° w
kierunku szczotkowania. Należy zmyć całą powierzchnię tarasu, nie ograniczać się jednego miejsca.
Jeżeli plama wsiąkła w powierzchnię, można ją lekko zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Szlifuj
zgodnie z kierunkiem szczotkowania. Po upływie 6-8 tygodni zeszlifowana powierzchnia odzyska taki sam
wygląd, jak reszta tarasu.
Plamy z garbnika. Deski fiberon® są wytwarzane przede wszystkim na bazie włókien klonu, gatunku
zawierającego stosunkowo mało garbników w porównaniu z innymi odmianami drzew. Tym niemniej, jak każdy
wyrób z drewna, deski fiberon® mogą podlegać naturalnemu procesowi podchodzenia garbników. Zjawisko to
może spowodować przejściowe przebarwienie powierzchni, które z czasem zniknie.
Aby proces przyśpieszyć i szybko oczyścić powierzchnię tarasu,
CleanDeck®.

zalecamy zastosowanie preparatu

Plamy z tłuszczu. Tłustych plam nie da się uniknąć. W każdej sytuacji chroń taras przed kontaktem z
tłuszczami i jak najszybciej spłucz zaplamioną powierzchnię.
Tłuste plamy po jakimś czasie znikną. Szybkość tego procesu zależy od położenia geograficznego tarasu.
Aby przyśpieszyć proces znikania plam, zalecamy zastosowanie preparatu CleanDeck®.
Rysy. Deski fiberon® Professional są tłoczone wyłącznie w
technologii micro-DOME. Zaokrąglone
mikrowierzchołki na powierzchni deski są mniej wrażliwe na zarysowania.
TM
Deski fiberon® Tropics mają gładką powierzchnię, bardziej wrażliwą na zarysowania. Rysy znikną z
powierzchni deski pod wpływem ciepła słonecznego i po 8-10 tygodniach zarysowana powierzchnia odzyska
taki sam wygląd, jak reszta tarasu. Możesz przyśpieszyć ten proces używając termicznej opalarki (wykonaj
test).
Śnieg i lód. Jeżeli mieszkasz w regionie o zimnym klimacie, gdzie taras okresowo bywa pokryty śniegiem,
możesz użyć chlorku sodu lub gruboziarnistej soli, aby spowodować topnienie śniegu.
Odporność na wysokie temperatury. Jak każdy materiał wytworzony na bazie żywicy termoplastycznej,
kompozyt drewna jest wrażliwy na wysokie temperatury i ogień. Jeżeli taras zainstalowany jest w regionie o
gorącym klimacie, temperatura jego powierzchni może znacznie wzrastać. Uważaj, jeżeli chodzisz boso.

1

25/08/2011
www.fiberdecking.com I www.fiberon-europe.com

