Użytkowanie i pielęgnacja systemu tarasowego EcoTravers Premium.

Deski kompozytowe stanowią trwały i odporny na działanie różnego rodzaju
czynników atmosferycznych. Ich zaletą jest również to, że wykonany z nich taras lub
balkon, w przeciwieństwie do naturalnego drewna, nie wymaga przeprowadzania
impregnacji ani specjalnych zabiegów konserwacyjnych: olejowania czy malowania.
Chcąc jednak jak najdłużej cieszyć się estetycznym wyglądem nawierzchni z desek
kompozytowych, warto dbać o jej wygląd, regularnie czyścić i przestrzegać ogólnych
zasad użytkowania i pielęgnacji.
Produkty EcoTravers Premium są odporne na trwałe zaplamienie wynikające z
rozlania artykułów żywnościowych i napojów o ile takie substancje są natychmiast
usuwane z Produktów zgodnie z ogólnymi zasadami higieny, pielęgnacji i
czyszczenia oraz nie są one wcierane w Produkt, a rozlew nie miał styczności z
żadnym innym materiałem powodującym reakcję chemiczną. Należy bezwzględnie
unikać styczności produktów z materiałami ciernymi, środkami żrącymi o kwasowym i
zasadowym pH, (rozpuszczalniki, środki czyszczące, rdzę metaliczną lub inne
anormalne sposoby użytkowania podestu tarasowego oraz substancje spoza
kategorii żywności i napojów, w tym, lecz nie wyłącznie biocydy, fungicydy, środki
odstraszające owady / insektycydy, żywność roślinną, środki bakteriobójcze, olej
silnikowy, krem do opalania/filtr do opalania itp.). Nie dopuszczać do oparzeń
ogniowych, nie dopuszczać do styczności z żarem i popiołem papierosowym.
Ważnym elementem długotrwałego użytkowania tarasów z desek kompozytowych
jest przestrzeganie następujących zasad użytkowania



nie przekraczać nadmiernego przeciążenia , uderzenia lub statycznego
obciążenia
przeciwdziałać uszkodzeniom mechanicznym spowodowanych przez
przedmioty, które posiadają cienkie i ostre powierzchnie przylegania do
podłogi. Należy pamiętać , aby nie stosować np. metalowej łopaty przy
odśnieżaniu(dopuszcza się łopaty plastikowe z zachowaniem
ostrożności), Zwracać uwagę na odpowiednie obuwie , wolnostojące
elementy architektury ogrodowej np. metalowy grill ,meble ogrodowe (stopka "mebla" winna mieć powierzchnię przylegania minimum
3,5x3,5cm zabezpieczona gumą, filcem lub innym miękkim izolatorem).

Czyszczenie tarasów z desek kompozytowych
Do czyszczenia używaj szczotki. Przesuwaj ją zawsze wzdłuż desek; myj je wodą z
delikatnym, rozcieńczonym detergentem (np. płyn do mycia naczyń). Przestrzenie
między deskami oczyszczaj przy pomocy cienkiej i sztywnej packi plastikowej – taki
zabieg umożliwi właściwe odprowadzanie wody. Można również zastosować myjki
ciśnieniowe z delikatnym detergentem , ale nie przekraczać ciśnienia 60bar. Na
rynku są również ogólno dostępne środki czyszczące i renowacyjne do WPC, które
według producentów poprawiają ich właściwości jednak za ich stosowanie i efekty
Firma EcoTravers nie odpowiada.
Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek
pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturowych. Różnice
odcieni kolorystycznych czy wizualnych pomiędzy wyrobami są naturalną cechą
kompozytu. Zwracamy uwagę Nabywcy na fakt, iż wyroby kompozytowe ze względu
na znaczną zawartość włókien drewna zachowują się w eksploatacji bardzo
podobnie do naturalnych desek drewnianych, przy jednoczesnym zachowaniu
znacznie wyższej odporności na działanie czynników zewnętrznych. Kompozyt
drewna podlega naturalnej rozszerzalności i kurczliwości na skutek warunków
atmosferycznych, gdzie różnica wymiarów nie powinna przekroczyć +/- 0,25%.
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