ZALECENIA
PIELĘGNACYJNE
Cała nasza dokumentacja techniczna jest dostępna do pobrania na
naszej stronie internetowej www.silvadec.com

Konserwacja listew tarasowych i ogrodzeń z drewna kompozytowego Forexia®
Listwy z drewna kompozytowego Forexia® nie wymagają żadnej szczególnej ochrony (żadnego środka pielęgnującego).
Niezbędne jest okresowe czyszczenie utrzymujące listwy w ogólnie dobrym stanie.

OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI
Kiedy?
Konieczne jest mycie tarasu raz do roku, najlepiej wiosną. Panele ogrodzeniowe należy czyścić dwa razy do roku.
Jak to robić?
Za pomocą szczotki - szorując zawsze wzdłuż listwy, myjąc wodą z dodatkiem delikatnego,
rozcieńczonego detergentu (płynu do mycia naczyń) - Oczyścić przestrzenie między deskami
tarasu metalowym ostrzem, by utrzymać dobre odprowadzanie wody.

Dodatkowe instrukcje dotyczące nowych listew
Przez pierwsze miesiące po montażu listwy z drewna kompozytowego przechodzą zmiany kolorystyczne (patrz ramka
poniżej). W tym czasie na listwach mogą się pojawić żółte plamy i wykwity wilgoci. Plamy te są czymś całkowicie normalnym
i znikną na skutek oddziaływania pogody, o ile będą należycie wystawione na działanie promieni UV i czynników
atmosferycznych. Po upływie okresu przejściowego, kolor listew będzie trwały i zbliżony do pierwotnego.
Mimo że plamy i wykwity wilgoci znikają samoczynnie, można w razie potrzeby, usuwać je strumieniem wody i szczotką,
szorując listwę wzdłuż.
Montaż ogrodzenia na murku Możliwe jest, że w okresie przejściowym na murku, na którym wspierają się panele
ogrodzeniowe, wystąpią żółte smugi. W większości przypadków smugi te znikają samoczynnie pod wpływem czynników
atmosferycznych. Aby przyspieszyć proces, można regularnie polewać murek wodą.
Skąd bierze się okres przejściowy?
Zmiany w odcieniu listew biorą się z naturalnej reakcji drewna
wywołanej oddziaływaniem promieniowania UV i czynników
atmosferycznych. Promienie UV wywołują żółknięcie listew, a deszcz
pomaga w naturalny sposób spłukać to zżółknięcie. Jednolita
ekspozycja na promienie UV sprawia, że zjawisko trwa 4 do 5
tygodni dla listew tarasowych i od 10 do 12 tygodni dla listew
paneli ogrodzeniowych wyeksponowanych pionowo. Należy
podkreślić, że faza przejściowa może potrwać dłużej, jeżeli listwy
montowane są w miejscach osłoniętych lub częściowo osłoniętych
(roślinność, miejsca zadaszone...), co, w związku z tym, stanowczo
odradzamy.
Jeśli układanie tarasu lub montaż paneli ogrodzenia odbywa się w
odstępie kilku dni, normalne jest występowanie różnic w odcieniu
między pierwszą montowaną listwą a ostatnią. Różnica w odcieniu
zniknie samoczynnie w wyniku jednolitej ekspozycji produktu na
promieniowanie UV.
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Usuwanie plam i zadrapań szczególnego rodzaju
Typ
skazy

Plamy
tłuszczu

Uporczywe
plamy brudu,
czarne smugi
na przęśle
ogrodzenia

Zadrapania

Czas trwania zjawiska

Plamy te mogą z czasem stać
się mniej widoczne lub nawet
całkowicie zniknąć.

Długoterminowe bez interwencji
człowieka

Stałe

Podejmowane działanie/a

Przycz
yna

Głównie z resztek jedzenia:
Grill, olej, lody itp.

Brud będący efektem
zanieczyszczenia powietrza
osadza się na powierzchni.

Żwir, ostre przedmioty itp.

Aby całkowicie usunąć tłuste plamy, wskazane jest szybkie
działanie od momentu ich wystąpienia:
- Oprószyć plamę glinką odplamiającą Sommières i
pozostawić na ~12h. Ponowić zabieg, jeśli to konieczne.
- Jeśli plama jest uporczywa, zastosować odplamiacz do
drewna kompozytowego na bazie benzyny i nałożyć go na
glinkę Sommières na ~ 12h. Zabieg może nieco rozjaśnić
odcień listwy, ale z czasem właściwy, jednolity odcień powróci.
Aby usunąć tego typu plamy, konieczne jest działanie
mechaniczne
Wyposażenie: gąbka z powierzchnią ścierną, szczotka lub
myjka ciśnieniowa
Metoda: zawsze czyścić listwy w kierunku wzdłużnym.
Korzystanie z myjki ciśnieniowej jest dozwolone, niemniej
należy zachować odległość 40 cm i umiarkowane ciśnienie,
gdyż strumień cieczy pod ciśnieniem może pozostawić ślady.
Jeżeli plama nie znika, oprócz myjki ciśnieniowej użyć środka
SilvaNET, stosując się do zaleceń podanych wyżej. (Należy
przestrzegać instrukcji użycia środka SilvaNET, spłukując go
natychmiast po zastosowaniu).
Materiał Forexia® jest jednorodny w całej swej objętości.
Dlatego możliwe jest szlifowanie zarysowanej powierzchni, aby
usunąć zadrapanie. Miejsce zeszlifowane będzie nieco
jaśniejsze, ale różnica ta zatrze się po ekspozycji na
promieniowanie
UV
i
oddziaływanie
czynników
atmosferycznych.
Należy pamiętać, że metoda ta może być stosowana dla
wszystkich
produktów
z
wyjątkiem
listew
strukturyzowanych
(szlifowanie
usuwa
wzór
z
powierzchni) i listwy atmosphère (specjalna powłoka nie
nadaje się do szlifowania).

Listwa Atmosphère
Do jakich zastosowań?
Listwa Atmosphère została opracowana specjalnie dla tarasów intensywnie użytkowanych, na których występuje
szczególnie częste i wysokie ryzyko zaplamienia resztkami jedzenia. Jej powłoka zapewnia skuteczną i trwałą ochronę
listwy przed zaplamieniem.
Zalecenia dotyczące utrzymania w czystości
Tak jak w przypadku innych produktów z drewna kompozytowego, konieczne jest czyszczenie tarasu Atmosphère raz do
roku za pomocą pędzla, szczotki lub ścierki oraz łagodnego rozcieńczonego detergentu (płyn do mycia naczyń).



Nie należy stosować produktów Forexia® we wnętrzach lub w miejscach zadaszonych: Aby zmiana odcienia
stała się możliwa, odradza się korzystanie z naszych produktów we wnętrzach lub w miejscach pozbawionych
dostępu promieniowania UV lub oddziaływania czynników atmosferycznych. Właściwa ekspozycja na oddziaływanie
czynników atmosferycznych jest konieczna dla łatwiejszego czyszczenia. Dla tego typu projektów w miejscach
częściowo osłoniętych zaleca się skorzystanie raczej z naszej gamy Atmosphère.



Nie stosować rozpuszczalnika



Nie nakładać na powierzchnię listew impregnatów, farb czy środków do ochrony/renowacji.
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