Tisztítási és karbantartási utasítások
UPM ProFi® burkolatok
Az UPM ProFi termékek zárt
felületekkel rendelkeznek, így
jobban ellenállnak a nedvességnek
és a foltoknak.
A többi kültéri burkolathoz
hasonlóan ezek a termékek is
rendszeres tisztítást és megfelelő
kezelést igényelnek, hogy
szépségüket évekig megőrizzék.

Szennyeződések folyamatos eltávolítása
A levelek és más szennyeződések folyamatos lesöprésével a terasz mosási igénye minimálisra
csökkenthető.
Hagyományos mosás
A por és a szennyeződések felmosásához az esetek túlnyomó többségében meleg víz és finom
kefélés is elegendő. A vízhez hagyományos háztartási tisztítószereket is adhat, ezek nem károsítják
a teraszt.
Az alaposabb mosáshoz nagynyomású tisztítógép használatát javasoljuk. A még hatékonyabb
tisztítás érdekében keskeny vízsugarat használjon. A terasz sérülésének elkerülése érdekében
közepes nyomást válasszon (nem több mint 80 bar), a szórópisztolyt pedig legalább 35 cmre kell tartani a deszkáktól. A víz hőmérséklete ne haladja meg a 40 °C-ot. Első lépésként a
mosószeres oldatot vigye fel a burkolatra, majd finoman kefélje át a felületet, végül pedig öblítse le
a szórófejjel.

Anyagok és tisztítószerek
A mosáshoz kizárólag szórófejes mosást, meleg vizet, tisztítószert és közepes sörtéjű keféket
használjon. Soha ne használjon súrolókefét vagy súrolószivacsot, mivel ezek károsítják a terasz
felületét.
Olaj- és zsírfoltok
Az UPM ProFi teraszburkolatok zárt felületi technológiájának köszönhetően az olaj- és zsírfoltok
anélkül moshatók le, hogy nyomot hagynának. Az ilyen jellegű szennyeződéseket a lehető
leghamarabb (ideális esetben 3 órán belül), meleg vízzel és tisztítószerrel kell feltakarítani. Ha a
zsírfolt megmarad, használjon háztartási zsírtalanítót annak eltüntetéséhez. A teraszt a takarítást
követően alaposan öblítse le meleg vízzel. Javasoljuk, hogy helyezzen egy grillszőnyeget a grillsütő
alá.

UPM ProFi® teraszburkolat

Karcolások és a kopási sérülések
Az UPM ProFi teraszburkolat a tervezésének köszönhetően ellenáll a normál mértékű használatnak. Ha
azonban bútorokat vagy nehéz tárgyakat húznak a teraszon, felületi sérülések és karcolások keletkezhetnek.
Ezek nem befolyásolják a terasz strukturális stabilitását, az idő múlásával pedig egyre kevésbé látszanak. Az
UPM ProFi Lifecycle termékek esetén ezeket a karcolásokat egy hőlégfúvó segítségével is kijavíthatja (ügyeljen
rá, hogy ne égesse meg a teraszburkolatot). Soha ne próbálja a terasz felületét lecsiszolni.
Penészedés
A penész megjelenése teljesen természetes folyamat az olyan nedves felületeken, amelyek növényi
anyagokat tartalmaznak (levelek, pollen, magok, stb.). A penész a nyitott felületű, kezeletlen faburkolatokon
és hagyományos kompozit teraszburkolatokon is megtelepszik (kivéve, ha csíraölő anyagokkal kezelték
őket). Az UPM ProFi teraszburkolatai és verandái nem tartalmaznak csíraölőt, de zárt felülettel rendelkeznek,
ami minimumra csökkenti a penészedés mértékét. Az UPM ProFi Lifecycle/Vision termékek a penészedés
megakadályozása érdekében zárt felülettel rendelkeznek, és enyhe csíraölővel kezelték őket. Fontos azonban,
hogy a teraszokról minden esetben eltávolítsa a leveleket és az egyéb kerti szennyeződéseket, mivel ezeken
penész jelenhet meg. A felület szárazságának megőrzése érdekében megfelelő szellőzést kell biztosítani a
terasz alatt. Ha penészedéssel találkozik, az előző oldalon ismertetett hagyományos tisztítást kell végezni. Ha
bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba az UPM ProFi termékek forgalmazójának képviselőjével.
Jég és hó
Az UPM ProFi teraszburkolaton lévő jég eltávolításához jégmentesítő sót, a hó eltakarításához pedig műanyag
vagy falapátot használjon. Ne használjon fémlapátot, mivel az megkarcolhatja a terasz felületét.
Rozsdafoltok, makacs foltok
Ha (pl. a vaskorlátokról vagy kerti bútorról származó) fémreszelék marad a teraszon, az rozsdafoltot
eredményezhet. Ezek a foltok a gyártó utasításait követve, megfelelő összetételű, oxálsavat tartalmazó
terasztisztítószer használatával távolíthatók el.
Csersav- vagy rozsdafoltok (Lifecycle)
A többi fát tartalmazó termékhez hasonlóan a keményfa rostok, a nedvesség és a fémreszelékek (pl.
vaskorlátokból, csomagolásokból, kerti bútorokból vagy építkezési szerszámokból) közötti reakciók
következtében csersavfoltok jelenhetnek meg. A sötét foltok gyakran a természetes időjárási körülmények
hatására maguktól is eltűnnek (nagyjából 12 hét alatt). Ezeket a foltokat a gyártó utasításait követve,
oxálsavat tartalmazó terasztisztítószer használatával is eltávolíthatja. A teraszon maradt fémreszelékek okozta
rozsdafoltokat hasonló módon távolíthatja el.
Krétacsíkok
A vágás helyeinek jelöléséhez ne használjon permanens jelölőket. Olyan jelölőt használjon, amely
tisztítószeres meleg vízzel is eltávolítható.
Gumi okozta fekete nyomok az UPM ProFi Deck 150 terméken
A cipőtalpról vagy gumikalapácsról származó fekete nyomok eltávolításához használjon gumiradírt (amilyet a
ceruzákhoz is használ).
Festék és lakk
Az UPM ProFi teraszburkolatok a kialakításuknak köszönhetően az élettartamuk során semmilyen új
felületkezelést nem igényelnek. Mellőzze a festékek és lakkok használatát, mivel ezek nem biztos, hogy
megfelelően tapadnak a felszínhez, illetve csúszósabbá tehetik a terasz felületét.
Tisztítószerek használata előtt minden esetben olvassa el, a használat során pedig szigorúan tartsa be a
gyártó megfelelő használatra és a termék ártalmatlanítására vonatkozó utasításait, valamint a biztonsági
óvintézkedéseket. Tisztítószer használata esetén érdemes azt a tisztítószert a terasz egy kisebb, kevésbé látható
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Az UPM Kymmene Corporation fenntartja a jogot, hogy a dokumentumban közölt információkat bármikor megváltoztassa és módosítsa.
Az információk a kiadás idején érvényesek. A legfrissebb változatért látogasson el a www.upmprofi.com weboldalra
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területén kipróbálni. Soha ne keverjen össze különböző tisztítószereket, a tisztítást követően pedig alaposan
öblítse le a teraszt.

