EWOplank Comfort TERASZBURKOLAT
ÁPOLÁSI ÉS TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Minden külső építőanyag tisztítást igényel. Az EWOplank Comfort teraszburkolatok rendszeres
tisztítása megőrzi teraszának szépségét. Az alábbi útmutató segít abban, hogy minimális
karbantartással maximálisan élvezhesse teraszát.

Probléma és a megoldása:
Kosz és törmelék:
Az érintett területet locsoló segítségével, vízzel tisztítsuk meg a felszíni törmeléktől. Használjon
meleg, szappanos vizet és puha sörtés kefét a fa minták közötti szennyeződés eltávolítására.

Jég és hó:
Műanyag lapát használatát javasoljuk a hó eltávolítására a burkolatról. A hó és jég megolvasztására
használatos kalcium-klorid vagy kősó a burkolat felszínét elszínezheti, azonban ez meleg, mosószeres
vízzel könnyen eltávolítható. Fém súrolókefét ne használjon!

Olaj, zsír, élelmiszer:
A kiömlött ételt vagy ételmaradékot a lehető leghamarabb (1 napon belül) el kell távolítani a burkolat
felületéről, hogy a garancia esetlegesen érvényes legyen rá. Az eltávolításhoz használjon locsolót és
meleg mosószeres vizet, puha sörtés kefét.

Penész:
A penész és a különböző gombásodás rendszeresen előfordul a mindennapi környezetben. Így felszíni
penész jelenhet meg a teraszburkolatunkon is, ha bomló szerves anyagok, például, de nem kizárólag,
fa, levél bomlás és pollen van jelen magas páratartalom vagy pangó víz mellett. A penész és más
gombafélék megjelenését minimalizálhatjuk azzal, hogy ezeket a bomló szerves anyagokat a lehető
leggyorsabban eltávolítjuk. Ha penész mégis megjelenik, használjon meleg szappanos vagy
mosószeres vizet és puha kefét a tisztításhoz.

Magasnyomású mosó használata:
A magasnyomású mosó használatakor, egy kis területen minden esetben végezzünk próbatisztítást és
csak akkor használjuk a továbbiakban, ha az nem okoz sérülést burkolatunkban. Minimum 10 cm
távolságot tartsunk a mosó feje és a burkolat között.

Színezés és festés:
A termékeket nem szabad festeni vagy színezni!.

Beton és gipszpor:
Építkezés, felújítás során minden esetben takarja le a wpc teraszát (pl. fóliával vagy ponyvával).
Gipszpor, ásványi por vagy cement megmaradhat a környezetben, amely ha keveredik vízzel,
száradás után megmaradhat a teraszburkolat felületén és nehezen vagy egyáltalán nem lesz
tisztítható. Erre a garancia sem érvényes. Amennyiben mégis bekövetkezik ez az esemény, úgy
meleg, mosószeres tisztítás közepesen kemény kefével vagy magasnyomású mosó mosószer
adagolással segíthet megszüntetni a problémát. Ügyeljen rá, hogy a tisztítás után többször öblítse le
tiszta vízzel a megtisztított területet, nehogy a szennyezett víz rajta maradjon, mert ez is
megszínezheti a burkolatot!

