Terasové podlahy.

Fa4 | Řasy a mech

Řasy a mech, resp. plísně a houby se mohou vytvořit na každém
povrchu, který je na volném prostranství, i na našich terasových
profilech. Pravidelná údržba terasy (i když vypadá čistě) bere
plísním živnou půdu. Pro základní péči doporučujeme používat
náš prostčedek pro čištění teras.
5 | Led a sníh
Posypovou sůl můžete na naše terasové profily bez váhání použít.
Abyste zabránili tvorbě okrajů ze soli, doporučujeme po roztání
plochu terasy ostříkat vodou.
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zákony duševního vlastnictví. Všechny způsoby kopírování, poskytnutí přístupu třetím stranám, distribuce, skladování, modifikace a další vydávání obsahu k obchodním účelům

3 | Skvrny od vody
U terasových podlah, které jsou položeny částečně venku, nebo
na ně může působit voda ze střechy, může docházet k tvorbě tzv.
vodních skvrn. Tento jev je zapříčiněn ligninem, přírodní látkou,
která je ve dřevě obsažena a která může být působením deštové
vody „vymyta“ na povrch. Tyto vodní skvrny se omývají čistou
vodou za použití v domácnosti obvyklých přístrojů na čištění.
Popsaný efekt se buď úplně odstraní, nebo výrazně zmenší. Tyto
vodní skvrny v žádném případě nemají vliv na kvalitu terasových
podlah WERZALIT, nejsou vadou výrobku a nevznikají z nich žádné nároky.

Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafika a další informace zde zveřejněné jsou pod ochranou společnosti WERZALIT GmbH KG a jsou chráněny dalšími

Objevte i další výrobky WERZALIT jako jsou okenní
parapety, balkóny, fasády a stolové desky na
www.werzalit.cz, www.werzalit.com !

Návod na čištění a údržbu

zum Schutz geistigen Eigentums der WERZALIT GmbH + Co. KG. Jegliche Form der Vervielfältigung, die Zugangsermöglichung Dritter, Verbreitung, Speicherung, Änderung

po ošetření

jsou výslovně zakázány bez písemného svolení společnosti WERZALIT GmbHG. Barvy a dekory zobrazené v této brožuře se mohou
lišit od originálních barev podle tiskových omezení..

před ošetřením
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Příklad použití prostředku WERZALIT

Čištění a údržba

WERZALIT terasové podlahy nevyžadují žádnou zvláštní péči. Větší nečistoty je třeba
odstranit co nejdříve po jejich vzniku. Zbytky
přírodních látek a nečistot doporučujeme
okamžitě odstarnit, abyste zamezili tvorbě
povlaků z bakterií a řas.
WERZALIT originální čistící prostředek je tekutý prostředek s vysokou
účinností pro čištění terasových podlah WERZALIT. Prostředek
odstraňuje do hloubky ado základů tmavé usazeniny špíny, skvrny a
povlaky, které vnikly působením stromů, rostlin apod. Také usazeniny
zapříčiněné vlivem počasí dokáže prostředek odstranit do hloubky a
kompletně. Zároveň podlahu ošetří i proti vzniku nových, podobných
nečistot.

Napouštění

Napouštění bezbarvým
univerzálním olejem
WERZALIT
Pro všechny zákazníky, kteří by chtěli docílit
vyšší barevné intenzity nabízí WERZALIT
bezbarvý „Univerzální olej “.
Použitím univerzálního oleje lze povrch terasy v případě potřeby opticky oživit a opět dosáhnout větší baravné intenzity.
WERZALIT univerzální olej odpozuje vodu a špínu, přičemž jeho
preventivní použití může vést ke snížení znečištění i v oblastech,
kde jinak dochází k znečištěním extrémním.

1 | Malá znečištění

Skvrny od oleje, tuku a hořčice apod. se velmi dobře odstraňují následujícíme připravky Sil Spezial Flecken-Spray®, Meister
Proper Express®, Power Fettschmutzreiniger® nebo Frosch
Soda Allzweck-Reiniger®. Velmi pomůže i použití kartáčku (ne
drátěného). Potom terasovou podlahu řádně opláchněte. Pokud je
třeba, použijte tlakovou vodu (max. 80 barů ze vzdálenosti 20
cm od povrchu, žádnou povrchovou frézu!)
2 | Velká znečištění
Alternativně k bodu 1 doporučujeme při velkém znečištění použít
originální WERZALIT čistící prostředek nebo univerzální čístící
prostředek s bělícím účinkem např. DanKlorix® nebo Cilit Bang®
.
Čistící prostředek se používá ve vysoké koncentraci, 2 díly vody
a jeden díl čistícího prostředku. Dbejte důsledně všech pokynů
výrobce. Vždy lijte čistící prostředek do vody, nikdy vodu do
čistícího přostředku!
Čistící roztok poté naneste na špinavé místo pomocí tvrdého kartáče
(rýžáku).Velké vrstvy nečistot a skvrny odstraňte kartáčkem
Prostředek nechte působit cca 1 hodinu a poté plochu opláchněte čistou vodou. Dbejte přitom, abyste opravdu úplně odstranili čistící
prostředek.

Příklad použití univerzálního oleje WERZALIT
před ošetřením

po ošetření

Příprava
WERZALIT WPC výrobky musí být čisté, suché a odmaštěné. Podle
druhu a stupně znečištění můžete čištění provést následujícím
způsobem:
Čištění
Viz bod 2 | Silné znečištění
Napouštění
WERZALIT univerzální olej je připraven k použití a nemusí se ředit. Dbejte prosím na teplotu při použití, která musí ležet v rozmezí
10-25 °C a produkt řádně protřepte. WPC povrchy není třeba zbrousit.
Univerzální olej nanášejte ve slabé vrstvě širokým a pevným štětcem
nebo válečkěm v podélném směru přímo na čistý a suchý povrch
terasy. Natírejte přitom bez vynechání a rovnoměrně a přebytečný
olej odstraňte. Natřený povrch nechte při dobrém odvětrávání cca
12 hodin schnout! Druhý nátěr proveďte stejným způsobem. Další
nátěr můžete kdykoli provést znovu. Pro větší povrchy doporučujeme používat nanášecí kartáč na podlahy široký 150 mm.
Spotřeba, nanášené množství
1. Nátěr 60 – 80 ml/m2, 2. nátěr 40 – 60 ml/m2. Udávané množství
prosím nepřekračujte. Schnutí: rezistentní proti prachu po cca 4
hodinách. Zatížitelné po cca 24 hodinách.
Skladování: V uzavřeném originálním balení skladujte v suchém,
chladném a před mrazem chráněném prostoru, minimální trvanlivost 24 měsíců.
Pozor: Univerzální olej lze požít na plochy, které byly vystaveny
vlivům počasí minimálně 1 rok.

