
Puhdistus-, huolto- ja käyttöohjeet
kaikille UPM ProFi® -terasseille

Pölytön ja roskaton
Kun lakaiset lehdet ja muut roskat terassilta säännöllisesti, sitä ei tarvitse pestä niin usein.

Tavallinen pesu
Pölyn ja roskien siivoamiseen riittää tavallisesti vesipesu ja kevyt harjaus. Pesuveteen voi lisätä 

neutraalia puhdistusainetta.

Perusteellisempi puhdistus kannattaa tehdä painepesurilla (kapea suihku on tehokkain). Jotta 

terassipinta ei vaurioidu puhdistuksen yhteydessä, käytä korkeintaan 80 baarin painetta ja pidä 

suutin vähintään 35 cm:n päässä laudoista. Käytä enintään 40 °C:n lämpöistä vettä. Käytä vain 

vakiosuuttimia. Terassille suihkutetaan ensin pesuaineliuos, jonka jälkeen se harjataan kevyesti ja 

pestään lopuksi vesisuihkulla.

Teräsvillaa tai hankaussientä ei koskaan saa käyttää, sillä se vaurioittaa terassin pintaa.

Öljy- ja rasvatahrat
UPM ProFi -terassien suljetun, tiiviin pinnan ansiosta öljy- ja rasvaroiskeet saa useimmiten 

puhdistettua kokonaan niin, että niistä ei jää tahroja. Poista roiskeet ja puhdista pinta mahdollisimman 

pian (mielellään kolmen tunnin kuluessa) lämpimällä vedellä ja pesuaineella. Jos terassin pintaan 

kuitenkin jää rasvatahra, sen voi poistaa kotitalouskäyttöön tarkoitetulla rasvanpoistoaineella. 

Huuhtele terassi lopuksi runsaalla lämpimällä vedellä. Jos käytät terassilla grilliä, sen alle 

kannattaa laittaa tarkoitukseen sopiva suojamatto.

Pintanaarmut ja hankaumat
UPM ProFi -terassilaudat on suunniteltu kestämään normaalia terassikäyttöä. Terassin pintaan voi 

kuitenkin tulla jälkiä ja naarmuja, jos sitä pitkin vedetään huonekaluja tai muita raskaita esineitä 

(niiden alle kannattaa laittaa esimerkiksi kumimatto). Naarmut eivät vaikuta terassin rakenteisiin tai 

kestävyyteen ja ne haalistuvat ajan kuluessa. Terassin pintaa ei saa koskaan hiekkapuhaltaa.

UPM ProFi -tuotteiden pinta on 

suunniteltu tiiviiksi ja suljetuksi, joten 

se kestää hyvin roiskeita ja tahroja.

Kuten kaikkia ulkotilojen pintoja, 

myös terassia kannattaa 

säännöllisesti puhdistaa ja huoltaa 

oikein jotta se pysyy kauniina 

mahdollisimman pitkään.



UPM Kymmene Oyj pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tämän asiakirjan tietoihin.
Tiedot pitivät paikkansa julkaisuajankohtana. Löydät ajantasaisimman version osoitteesta www.upmprofi.fi.

Home
Hometta muodostuu luontaisesti kosteille pinnoille, joille on kertynyt kasviperäistä ainesta (lehtiä, siitepölyä, 

siemeniä tai nokea). Hometta kasvaa käsittelemättömille puuterasseille tai perinteisille huokoisen pinnan 

omaaville komposiittiterasseille, ellei niillä käytetä torjunta-ainetta. UPM ProFi Deck- ja Piazza -terasseissa 

ei ole käytetty torjunta-aineita, mutta niiden suljettu pinta ehkäisee homeen kasvua. On kuitenkin tärkeää 

pitää terassilaudat puhtaana lehdistä ja muista puutarhajätteistä. Jos hometta muodostuu, terassilaudat voi 

puhdistaa tavallisella kotitalouskäyttöön tarkoitetulla homeenpoistoaineella.

Jää ja lumi
UPM ProFi -terasseilta voi poistaa jäätä sulatussuolalla, ja lumen voi lapioida pois muovi- tai puulapiolla.

Metallisia lapioita ja hiekoitushiekkaa ei saa käyttää. Ne saattavat naarmuttaa terassin pintaa. Suuret 

lumimäärät on aina poistettava.

Ruostetahrat ja pinttynyt lika
Jos terassille jää metallihileitä esimerkiksi rautaisista kaiteista tai puutarhakalusteista, terassiin saattaa 

muodostua ruostetahroja. Niitä voi poistaa komposiittiterasseille tarkoitetuilla, oksaalihappoa sisältävillä 

puhdistusaineilla valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Merkintäviivat
Tee sahausmerkinnät aina sellaisella kynällä, josta ei jää pysyvää jälkeä. Merkintäviivat pitäisi tavallisesti 

voida poistaa lämpimällä vedellä ja puhdistusaineella.

Kumijäljet UPM ProFi Deck 150 -terassissa
Kengänpohjista tai kumivasarasta jääneitä kumijälkiä voi poistaa tavallisella pyyhekumilla.

Maali ja lakka
UPM ProFi -terassi on suunniteltu siten, ettei sitä tarvitse pinnoittaa sen käyttöiän aikana. Terassia ei saa 

maalata tai lakata, sillä maali ja lakka eivät mahdollisesti tartu terassin pintaan kunnolla ja heikentävät 

terassin kitkaominaisuuksia.

Huolto ja käyttö
Terassirakenteen kunto on tarkastettava vähintään kahden vuoden välein ja tarvittaessa tehtävä korjaukset.

Terassin puhdistukseen käytettävien puhdistusaineiden valmistajan antamia käyttö-, turvallisuus- ja 

hävitysohjeita on ehdottomasti noudatettava. Puhdistusainetta on suositeltavaa kokeilla terassilla 

ensin pienelle alueelle huomaamattomaan kohtaan. Eri puhdistusaineita ei saa koskaan sekoittaa, ja 

puhdistusaineet on aina huuhdeltava

terassilta huolellisesti.
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