INSTRUKCJA PIELĘGNACJI DESKI
TARASOWEJ

Montaż deski tarasowej musi zostać wykonany zgodnie z instrukcją. W razie jakichkolwiek pytań i
wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Montaż powinien być przeprowadzony przez
specjalistę.
INFORMACJE O PRODUKCIE
Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska ma indywidualne cechy, w zależności od warunków, w
jakich dane drzewo rosło. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować różnice
usłojenia i kolorystyki. Przed montażem desek należy zapoznać się opisem technicznym danego gatunku
drewna. Wszystkie opisy dostępne są na stronie internetowej www.drewnopark.pl/pliki. Materiał należy
sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed
montażem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.
Przy projektowaniu tarasu należy uwzględnić naddatek materiału (ok. 10%) na przycięcia, wyrównywanie
brzegów itd.
Deski powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, a jeżeli nie jest to możliwe, należy deski
ścisnąć pasami lub/i równomiernie obciążyć. Deski nie mogą leżeć luzem ze względu na tendencję drewna
do wichrowania i paczenia się.
Deski należy przykręcić do każdego legara wkrętami lub mocować za pomocą przeznaczonych do tego
specjalnymi uchwytami. Zaleca się stosowanie wkrętów ze stali nierdzewnej. Przed wkręcaniem należy
wykonać wstępne nawiercenie (wiertło 4mm przy wkręcie o średnicy 5mm). Wkręty powinny być mocowane
w odległości 30-60mm od czoła deski, aby unikać wyginania się końców. Główka wkrętu powinna być na
poziomie powierzchni deski i nie wystawać ponad nią.
PIELĘGNACJA I OCHRONA
Bezpośrednio po zamontowaniu deski tarasowej (po wcześniejszym oczyszczeniu i odpyleniu) zalecamy
aplikację dedykowanych olejów ochronnych. W przypadku deski tarasowej surowej konieczna jest aplikacja
dwóch warstw oleju a w przypadku desek z drewna iglastego dodatkowe zabezpieczenie odpowiednim
impregnatem zabezpieczającym przed sinizną i gniciem.
Zalecamy nałożenie impregnacji przed montażem tarasu celem ochrony czterech stron deski tarasowej.
Drewno szarzeje na skutek działania promieni UV – dedykowane koloryzujące oleje do tarasów zawierają
dodatkowe filtry UV pozwalające na opóźnienie tego procesu dlatego warto stosować je jako pierwszy olej
aplikowany na deskę tarasową. Kolejną warstwę może stanowić olej bezbarwny, podkreślający naturalny
charakter deski tarasowej lub olej koloryzujący, który pozwoli na osiągnięcie ciemniejszego koloru.
Stała pielęgnacja polega na usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, błota) przy użyciu szczotki. Należy
pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji wokół elewacji. Nie wolno dopuścić do zbierania się
zanieczyszczeń dookoła oraz w szczelinach między deskami.
W sezonie zimowym należy usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu szczotek nie dopuszczając do powstania
oblodzonej warstwy.
Pod wpływem czynników atmosferycznych drewniane deski tarasowe podlegają naturalnemu procesowi
patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie
parametrów technicznych drewna i proces starzenia biologicznego. W celu zachowania naturalnego koloru
drewna oraz zapewnienia dodatkowej ochrony należy stosować oleje przeznaczone na tarasy drewniane
drewniane.
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Aby nie dopuścić do powstania szkód, należy systematycznie przeprowadzać olejowanie tarasu wykonywać
minimum dwa razy do roku, wiosną – aby cieszyć się pięknym wyglądem tarasu w okresie letnim, oraz
zabezpieczyć drewno przed intensywnymi opadami oraz jesienią – aby ochronić taras przed działaniem
deszczu, śniegu oraz mrozu. Okresowa konserwacja powinna odbywać się w etapach :
1. oczyszczenie tarasu,
2. umycie tarasu wodą z dodatkiem środka do oczyszczanie powłok oleju,
3. osuszenie trasu,
4. aplikacja oleju jeśli widoczny jest ubytek oleju nawierzchniowego (bezbarwnego) i koloryzującego –
zastosuj olej koloryzujący i nawierzchniowy (bądź 2x koloryzujący) jeśli została wypłukana tylko warstwa
oleju nawierzchniowego – zastosuj jedynie ten olej. Jeśli taras poszarzał przed myciem tarasu należy
zastosować środek do usuwania szarości i wybielenia drewna.
Przy nakładaniu oleju powierzchnia drewna powinna być całkowicie sucha. Nie należy nakładać powłok
ochronnych w temperaturach poniżej +15OC oraz przy wysokiej wilgotności powietrza.
Ważne!
Należy zwrócić uwagę w zależności od gatunku drewna z jakiego taras jest wykonany, aby drewno
zaimpregnować z każdej strony odpowiednim do tego impregnatem przeciwko powstawaniu grzybów i
pleśni.
Olejowanie tarasu zaleca się wykonać po zmontowaniu tarasu i jego oczyzczeniu z zabrudzeń. Czynność ta
powinna być wykonana podczas sprzyjających warunków pogodowych ( patrz zalecenia producentu oleju do
tarasów ). Należy pamiętać (w zależności od producenta) że pierwsza warstwa oleju musi dobrze wyschnąć
i nie może w tym czasie być narażona na nie sprzyjające warunki pogodowe (np. opady deszczu), ponieważ
gdy powłoka nie wyschnie wystarczająco wilgoć może się dostać pod powłokę oleju co może skutkować
zatrzymaniem wilgoci i powstaniem pleśni i grzybów.
Zaleca się korzystanie z wyrobów renomowanych producentów chemii rekomendowanych przez
DREWNOPARK oraz ścisłe stosowanie się do instrukcji producenta chemii.
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