Rengöring och underhåll
för alla UPM ProFi®-däck
UPM ProFi-produkterna har en

Fritt från skräp

tät yta som gör att de står emot

Om du ser till att sopa bort löv och annat skräp från däcket så minimeras behovet av att

spill och fläckar.

göra rent det.

I likhet med alla andra

Normal rengöring

utomhusgolvytor behövs dock
regelbunden rengöring och

Det räcker ofta med varmt vatten och lätt borstning för att tvätta bort damm och skräp.
Vanliga rengöringsmedel kan också tillsättas i vattnet utan att däcket skadas.

ordentlig skötsel för att däcket

Vi rekommenderar att en högtryckstvätt används vid grundligare rengöring. En smal

ska behålla sin elegans under

vattenstråle är mest effektiv. För att undvika skador på däckytan ska trycket ligga på

många år.

mellannivå (högst 80 bar), och munstycket ska hållas minst 35 cm från brädorna. Vattnet
ska inte vara varmare än 40 °C. Först sprutas en rengöringslösning på däcket, sedan
borstas det lätt och till sist sköljs det med strålen.
Material och rengöringsmedel
Använd endast högtryckstvätt, varmt vatten och rengöringsmedel, samt medelmjuk borste
vid rengöring. Använd aldrig en kökssvamp eller stålull eftersom det kan orsaka repor på
däckytan.
Olje- och fettfläckar
Tack vare UPM ProFi-däckets konstruktion med tät yta kan olje- och fettspill vanligtvis tas bort
utan att fläckar uppstår. Sådant spill bör tas bort och ytan rengöras så snart som möjligt
(helst inom 3 timmar) med varmt vatten och rengöringsmedel. Om en fettfläck finns kvar
kan ett avfettningsmedel för hushållsbruk användas för att ta bort den. Däcket ska sköljas
noggrant med varmt vatten efter rengöringen. Vi rekommenderar att en skyddsmatta läggs
under grillar.

UPM ProFi®-Deck

Repor eller ytslitage
UPM ProFi-däckbrädorna har utformats för att tåla normal användning. Ytliga märken och repor
kan dock uppstå om möbler eller andra tunga föremål släpas över däcket. Dessa påverkar inte den
strukturella prestandan hos däcket och blir mindre synliga med tiden. För UPM ProFi Lifecycle-produkter
kan de här reporna även repareras genom varsam användning av varmluftspistol (var försiktig så att du
inte bränner däcket). Försök inte att slipa däckytan.
Mögel eller mjöldagg
Mögel och mjöldagg uppstår naturligt på våta ytor som innehåller växtbaserade material (löv, pollen,
frön osv.). Mögel växer på obehandlade trävirkesdäck eller traditionella kompositdäck med öppen
yta (såvida inte biocid har använts). UPM ProFi Deck och Piazza innehåller inte biocider, men har
en tät yta som minimerar mögel. UPM ProFi Lifecycle och Vision har en tät yta och innehåller en mild
biocid för att förhindra uppkomst av mögel. Det är dock viktigt att hålla däckbrädorna rena från löv
och annat skräp från trädgården som kan ge upphov till mögel. Tillräcklig ventilation under däcket är
också nödvändigt för att ytan ska kunna torka. Om mögel har uppstått rengör du som vanligt enligt
beskrivningen på föregående sida. Om du har frågor kan du kontakta en UPM ProFi-återförsäljare.
Is och snö
Avisningssalt kan användas för att avlägsna is från UPM ProFi-däcket och skyfflar av plast eller trä kan
användas för att ta bort snö. Metallskyfflar ska inte användas eftersom de kan repa däckytan.
Rostfläckar/envisa fläckar
Om metallflagor (t.ex. från järnstaket eller trädgårdsmöbler) ligger kvar på däcket kan rostfläckar
uppstå. Dessa kan tas bort med kommersiellt producerat rengöringsmedel för kompositdäck som
innehåller oxalsyra, enligt tillverkarens instruktioner.
Garvsyre- eller rostfläckar (Lifecycle)
Precis som med många andra produkter som innehåller trä kan garvsyrefläckar uppstå på grund av en
reaktion mellan hårdträfiber, fukt och metallflagor (t.ex. från järnstaket eller trädgårdsmöbler). De mörka
fläckarna försvinner ofta av sig själva vid naturligt väderslitage (cirka 12 veckor). Eller så kan de tas
bort med ett kommersiellt producerat golvrengöringsmedel som innehåller oxalsyra, och som används
i enlighet med tillverkarens instruktioner. Rostfläckar orsakade av metallflagor som lämnats kvar på
däcket kan tas bort på samma sätt.
Kritstreck
Såglinjer ska endast ritas med märkpennor vars färg försvinner. Vanligtvis bör det räcka med varmt
vatten och rengöringsmedel för att ta bort sådana linjer.
Svarta märken från gummi på UPM ProFi Deck 150
Ta bort svarta märken från gummisulor eller -klubbor med ett suddgummi (på samma sätt som märken
efter pennor).
Färg och lack
UPM ProFi-däcket har utformats för att inte behöva någon ny ytbehandling under livslängden. Färger
och lacker bör undvikas eftersom de kanske inte fäster bra på ytan och försämrar friktionsegenskaperna
för däcket.
När rengöringsprodukter används är det viktigt att till fullo följa tillverkarens instruktioner gällande
korrekt användning, eventuella säkerhetsföreskrifter och kassering av produkterna. Vi rekommenderar
att rengöringsprodukter först testas på ett litet, diskret område av däcket. Olika rengöringsprodukter får
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aldrig blandas, och däcket ska sköljas noggrant efter användning.

