
Life is composite

Taras TarasOgrodzenie Łamacz światła

> DESKI ELEGANCE I EMOTION
Taras należy obowiązkowo umyć raz w roku, najlepiej wiosną, 
a  ogrodzenie dwa razy w roku, za pomocą szczotki ryżowej i wody 
z mydłem – dla optymalnego rezultatu najlepiej użyć wody ciepłej. 

Deski kompozytowe wykonane są głównie z drewna, są więc podatne 
na zabrudzenia w zależności od otoczenia, sposobu ich użytkowania 
oraz klimatu w danym regionie. Plamy zawsze występują wyłącznie na 
powierzchni desek, nie wnikając w ich strukturę. Większość z nich łatwo 
wyczyścić za pomocą wody z detergentem i szczotki ryżowej. Plamy 
powstałe podczas normalnego użytkowania (tłuste plamy) bledną 
w sposób naturalny, jeśli są mocno wystawione na działanie promieni 
UV i czynników atmosferycznych.

Deski Elegance i Emotion ulegają tymczasowemu żółknięciu 
w ciągu pierwszych tygodni po montażu. To naturalne 
zjawisko zanika po wystawieniu na działanie słońca i czynników 
atmosferycznych. Kolor desek staje się zatem z powrotem bardziej 
zbliżony do pierwotnego! W przypadku, gdy deski zamontowane 
są w miejscach częściowo osłoniętych lub osłoniętych, dojrzewanie 
koloru może trwać dłużej. W takim przypadku, jeśli wykwity 
wilgoci utrzymują się, można przyspieszyć proces, usuwając 
je strumieniem wody lub szczotkując wzdłuż desek.

Nasze porady dotyczące 
pielęgnacji desek Elegance 
i Emotion

Deska Elegance Deska Emotion

KOLOR 
PIERWOTNY

Przed 
wystawieniem  

na działanie 
promieni UV.

Po kilku 
godzinach  
na słońcu

Po kilku tygodniach 
wystawienia na 

działanie czynników 
atmosferycznych

NATURALNE 
ŻÓŁKNIĘCIE

KOLOR  
USTABILIZOWANY

TYMCZASOWE ŻÓŁKNIĘCIE
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T A R A S  •  O G R O D Z E N I E  •  E L E W A C J A

WSKAZÓWKA:
Rozsypać na deskach środek 

do czyszczenia w proszku 
na bazie sody oczyszczonej 

(typu Le Chat Expert®), 
zwilżyć ciepłą wodą przyrząd 

do czyszczenia, szorować, 
pozostawić na pewien 

czas, a następnie spłukać 
obficie wodą.
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CZEGO NALEŻY ABSOLUTNIE UNIKAĆ 

·  Nie stosować myjek wysokociśnieniowych.

·  Nie używać rozcieńczalników.  

·  Nie olejować, nie farbować ani nie używać 
preparatów ochronnych / odświeżających 
kolor / renowacyjnych.

Rodzaj 
problemu Przyczyna Podejmowane działanie(-a)

PLAMY  
Z TŁUSZCZU

Głównie 
z resztek 
jedzenia:  
potrawy z grilla, 
olej, lody itp.

Należy jak najszybciej zastosować preparat do usuwania plam 
Silvawash. Jeśli plama jest uporczywa, zastosować odplamiacz 
do drewna kompozytowego na bazie benzyny, na przykład marki 
Starwax®, i nałożyć go na proszek Silvawash na ok. 12 godz. Zabieg 
może nieco rozjaśnić odcień deski, ale z czasem właściwy, jednolity 
odcień powróci.

UPORCZYWE 
PLAMY 
BRUDU, 
CZARNE 
SMUGI NA 
OGRODZENIU

Brud 
pochodzący z 
zanieczyszczenia 
powietrza 
osadza się na 
powierzchni.

Usuwać mechanicznie szczotką lub ostrą stroną gąbki i ciepłą wodą 
ze środkiem myjącym. Jeśli plama wciąż jest widoczna, zastosować 
preparat Silvanet, przestrzegając instrukcji użycia zamieszczonej 
na butelce, a następnie spłukać obficie wodą.

ZADRAPANIA Żwir, ostre 
przedmioty itp.

Można zeszlifować zadrapaną powierzchnię, aby wyeliminować 
zadrapanie. To miejsce będzie nieco jaśniejsze, ale różnica 
ta zatrze się po ekspozycji na promieniowanie UV i oddziaływanie 
czynników atmosferycznych. Sposób ten nie nadaje się do desek 
strukturyzowanych (szlifowanie może usunąć rysunek drewna na 
powierzchni).

MECH/
POROSTY

Niewystarczające 
utrzymywanie 
desek w czystości, 
środowisko 
bardzo 
sprzyjające 
rozwojowi mchów

Zastosować produkt Silvaction lub produkt zwalczający 
mech (bez wybielacza); przed użyciem należy go sprawdzić 
w niewidocznym miejscu.

CO ZROBIĆ, JEŚLI POJAWIĄ SIĘ…

SILVANET
•  Specjalnie 

przeznaczony 
do kompozytu

•  Usuwa głęboko 
wsiąknięte plamy

•  Pojemność: 1 l

SILVACTION
•  Gotowy do użytku,  

nie wymaga 
spłukiwania

•  Pojemność:  
5 l (20/25 m²)

•  Idealny do 
gruntownego 
doraźnego 
oczyszczania

SILVAWASH
•  Na bazie gliny, 

w 100% pochodzenia 
mineralnego

•  Specjalnie 
przeznaczony 
do kompozytu

• Stosowany na sucho
• Masa netto: 200 g

UPORCZYWE 
PLAMY

ZIELONE OSADY
 I POROSTY

TŁUSTE 
PLAMY

> PRODUKTY KONSERWACYJNE

silvadec.com
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