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UWAGI OGÓLNE 

W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych 

sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. 

Z uwagi na właściwości materiału w czasie transportu mogą pojawić się niewielkie odkształcenia 

krzywizny poprzecznej. Wygięcie deski czy listwy nie jest wadą produktu i nie zmienia jego właściwości 

mechanicznych. Po zamontowaniu elementy kompozytowe wracają do pierwotnego kształtu. 

Kompozyt nie wymaga szczególnej konserwacji, olejowania czy malowania. Producent nie odpowiada 

za ewentualne szkody powstałe w wyniku stosowania na deskach preparatów do czyszczenia, 

impregnacji, farb i lakierów.  

ZASADY UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI 

Deski kompozytowe są trwałe i odporne na działanie różnego rodzaju czynników atmosferycznych. 

Chcąc jednak jak najdłużej cieszyć się estetycznym wyglądem nawierzchni z desek kompozytowych, 

warto dbać o jej wygląd, regularnie czyścić i przestrzegać następujących zasad użytkowania: 

• Powierzchnię tarasu czyścić miękką szczotką do zamiatania, do mycia używać wody 

z delikatnym detergentem (np. płyn do mycia naczyń). 

• Trudne do usunięcia plamy oraz drobne zarysowania można usunąć stosując drobnoziarnisty 

papier ścierny. Deski należy szlifować równolegle do przebiegu ryfli. Papier ścierny można 

stosować jedynie na powierzchni desek ryflowanych. Szlifowanie desek z deseniem drewna 

może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem. 

• Do czyszczenia można zastosować myjkę ciśnieniową. Należy ustawić rozproszony strumień 

wody, a ciśnienie nie powinno przekraczać 60 barów. 

• Na bieżąco usuwać z powierzchni tarasu naniesiony piasek i kamienie, które mogą powodować 

zarysowania i drobne wgniecenia w powierzchni desek. 

• Zanieczyszczenia z żywności oraz tłuszczów należy jak najszybciej usunąć (najlepiej mokrą 

szmatką nasączoną płynem do mycia naczyń) aby nie dopuścić do powstania trwałych plam. 

• Zwracać szczególną uwagę na przedmioty o dużym ciężarze lub ostrych krawędziach, które 

mogą uszkodzić powierzchnię deski - stopki mebli i innego wyposażenia tarasów powinny mieć 

powierzchnię przylegania minimum 3,5x3,5cm zabezpieczoną gumą, filcem lub innym miękkim 

izolatorem. Zarysowania powierzchni deski mogą również spowodować zwierzęta domowe 

posiadające ostre pazury. 

• Nie dopuszczać do kontaktu ze źródłami wysokiej temperatury, żarem i popiołem 

papierosowym, które mogą spowodować trwałe uszkodzenia. 

• W sezonie zimowym śnieg usuwać za pomocą szczotki i w miarę możliwości nie dopuszczać do 

powstania oblodzonej warstwy. Do odśnieżania czy usuwania lodu nie należy stosować 

metalowej łopaty, soli ani środków chemicznych. 

• Bezwzględnie unikać styczności produktów z materiałami ściernymi, środkami żrącymi 

o kwasowym i zasadowym pH, i innymi substancjami spoza kategorii żywności i napojów 

(rozpuszczalniki, środki czyszczące, olej silnikowy, krem do opalania itp.). 
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