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Deska Kompozytowa nowej generacji EcoTravers Premium  to produkt wysokiej WPC (wood plastic composite). 

Dzięki nowoczesnej technologii produkcji deska ma charakterystyczną strukturę naturalnego usłojenia desek. Deseń 

drewna jest wytłaczany  na powierzchni za pomocą pras w wysokich temperaturach z nałożoną zewnętrzną powłoką 

polimerową, która otacza deskę ze wszystkich stron i chroni ją przed plamami oraz utratą koloru.  Dzięki tej metodzie 

produkcji jest też trwała i odporna na ścieranie. Druga strona jest w innym kolorze przez co deskę możemy stosować 

na dwie strony w zależności od preferencji. Dodatkowo konstrukcja wewnętrzna deski jest dużo sztywniejsza i 

bardziej wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne przez zastosowanie specjalnego przekroju okrągłych komór i 

dużej gęstości kompozytu. Desek tarasowych EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz 

niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. 

sauna). 

 
 
 
 
 
 
 
Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie http://www.liderwood.pl 

 

 

Skład: 

 
 
•57% - mączka drzewna 
•33% - polietylen wysokiej gęstości HDPE 
•7%  - dodatki  anty UV,  stabilizatory,    
barwniki   
•3% - powłoka zewnętrzna wykonana z 
wysokiej jakości polimerów 
polipropylenowych 

Wymiary:  

 

•grubość - 23mm (+/- 0,5mm) 
•szerokość - 140mm (+/- 1,0mm) 
•długość - 3000; 3500; 4000mm (-0,5 / 
+10mm) 
•waga liniowa - 3,0kg/mb (- 5% / +10%) 

Cechy i 

właściwości: 

•zastosowanie w temperaturach -30*C  / + 
60*C 
•niska absorpcja wody <0,5% 
(mrozoodporna)  
•wysoka odporność UV 
•wysoka odporność na pękanie (z 
wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek 
obciążenia udarowego) 
•wysoka odporność na gnicie oraz 
butwienie wynikające z bezpośredniego 
oddziaływania grzybów i bakterii 
•wysoka odporność na niszczenia 
spowodowane bezpośrednim 
oddziaływaniem owadów 

http://www.liderwood.pl/
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Dostępne kolory: 

 

Grey/Antracyt Amber/Antique Redwood/Teak 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

  W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych 
sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe 
EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic 
kolorystycznych lub strukturowych. Ze względu na zawartość włókien drewna poszczególne profile kompozytowe, 

zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą różnić się kolorystycznie w różnych dostawach. Nie 
ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to wadą produktu. Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić wizualnie 
wygląd desek kompozytowych, czy są wolne od defektów.  

 

Dostępne dokumenty: 

 

 Karta gwarancyjna 

 Instrukcja montażu 

 Deklaracja Zgodności  DZ/01/01/2018 LD 

 Atest Higieniczny PZH (B-BK-60211-0056/20) 

 Badania ogniowe ITB 

 Krajowa Ocena Techniczna  ITB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


