ÚDRŽBA WPC PRODUKTŮ
Údržba terasových prken GRINWOOD
Terasová prkna GRINWOOD nepotřebují žádné speciální ošetření. Aby byla Vaše
terasa stále krásná, stačí pouze běžná údržba.
Jarní mytí terasy
Jednou ročně, nejlépe na jaře doporučujeme terasu omýt horkou vodou s troškou jaru. V případě
silnějšího znečištění použijte k čištění rýžový kartáč a čistící prostředek, poté opláchněte horkou
vodou. Nepoužívejte k mytí prostředky na bázi ředidla!!!
Skvrny
Vyhýbejte se skvrnám od olejů, barev, krve, vína, inkoustu apod.. Přesto, že má dřevoplast
minimální nasákavost, může i tato způsobit, že při dlouhodobém zanechání skvrny, například po
oleji na opalování nebo skvrn z grilování může dojít ke vzniku trvalých skvrn.
V případě mastných skvrn je potřeba tyto vyčistit co nejdříve. Pro odstranění použijte houbičku na
mytí nádobí nebo rýžový kartáč, čistící prostředek a horkou vodu. V případě, že skvrna ihned
nezmizí proveďte čištění vícekrát po sobě. Drobné pozůstatky skvrny obvykle zmizí po několika
týdnech vystavených UV záření. Pokud bude nutné použijte i jemně zrnný brusný papír, který
aplikujeme lehce ve směru drážek. Po broušení se mohou objevit místa s lehce odlišným
zabarvením, která postupem času zmizí.
Objeví-li se vlhké skvrny (objevují se na místech s různou vlhkostí), můžete použít čištění rýžovým
kartáčem a opláchnout horkou vodou, nebo nechat tyto skvrny postupem času zmizet působením
UV záření.
Škrábance a rýhy
V případě poškrábání a rýh navlhčete povrch terasových prken a lehce vykartáčujte jemným
ocelovým kartáčem nebo středně zrnným brusným papírem, který aplikujte ve směru drážek.
Trvalá poškození
Na terase z WPC doporučujeme grilovat jen s nehořlavou podložkou pod gril, abychom zabránili
trvalému poškození žhavými uhlíky. Dále doporučujeme používat nábytek s ochrannými podložkami
(např. na nohy kovových židlí), aby nedocházelo k tvorbě hlubokých rýh.
Údržba
Důležité je udržovat prostor mezi prkny stále čistý, aby bylo zajištěno účelné odvodnění a
odvětrávání terasy.

Údržba plotových produktů GRINWOOD
Plotová prkna GRINWOOD nepotřebují žádné speciální ošetření. Aby byl Váš plot stále
krásný, stačí pouze běžná údržba stejná jako v případě terasových prken.
V případě plotů doporučujeme mytí vysokotlakým čističem WAP se vzdáleností trysky od prkna min.
50 cm, aby proud vody nezanechal stopy na povrchu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Objemové změny
Jako u dřevěných materiálů tak i u WPC dochází vlivem slunečního záření a výkyvů teplot k
objemovým změnám (prkno se rozpíná a smršťuje). Tyto objemové změny mohou být viditelné v
celé ploše terasy.
Z tohoto důvodu je nutno dodržovat správnou dilataci mezi jednotlivými prkny či prkny a jinými
pevnými objekty. Tyto dilatace jsou dané montážním návodem, v případě nedodržení nelze uplatnit
záruku.

Prodloužená záruka 15 let na WPC výrobky GRINWOOD
Prodloužená záruka
Prodloužená záruka na WPC produkty se vztahuje na houby, hnilobu a dřevokazný hmyz v běžných
podmínkách. Tato záruka znamená, že vyměníme poškozený produkt. Na práce a náklady s tím
spojené se záruka nevztahuje. Pro všechny ostatní případy platí standardní záruka daná zákonem.
V případě, že se reklamovaný produkt nebude již vyrábět, bude vyměněn za podobný. V rámci této
záruky nelze požadovat žádné další finanční či jiné odškodnění.
Záruka se nevztahuje na produkty, které nebyly namontovány dle montážního návodu dodávaného
při koupi, uveřejněného a ke stažení na webových stránkách www.centrum-teras.cz.
Stálobarevnost
Záruka se nevztahuje na stálobarevnost. I když mají WPC výrobky UV ochranu, jde o produkty
vyrobené částečně ze dřeva a proto se mohou časem objevit nepatrné barevné odchylky
následkem vystavení UV záření a vlhkosti. Tento barevný rozdíl se objevuje zejména v prvních
měsících (dle počasí) po montáži. Tyto odchylky nejsou závadou a nevztahuje se na ně záruka.
U částečně zastřešených teras mohou být vlivem nerovnoměrného UV záření a působení deště
barevné rozdíly zřetelnější. Na tyto rozdíly se záruka nevztahuje.
Nedoporučujeme
Výrobce zakazuje používat výrobky z WPC jako nosné konstrukce (vyvýšené terasy či balkony).
WPC výrobky nepřetírejte žádnými laky ani mořidly.
K čištění WPC výrobků nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky (ředidla, rozpouštědla).
Výrobce doporučuje k čištění produkt GRINWOOD decking cleaner optimalizovaný pro
dřevoplastové povrchy.
Skladování
WPC výrobky skladujte na suchém a větraném místě chráněném proti působení UV záření, vždy ve
vodorovné poloze, aby nedocházelo k deformacím.
Rozměrové tolerance
rozměr

tolerance

délka

+/- 10 mm

šířka

+/- 2 mm

tlouštka

+/- 1 mm

