Instrukcja pielęgnacji i konserwacji desek tarasowych
Naturalną cechą drewna jest jego płowienie i szarzenie na skutek działania warunków
atmosferycznych, w szczególności promieni słonecznych. Poniżej przedstawiamy zbiór kliku
wskazówek, które pozwolą Paostwucieszyd się pięknym drewnem na tarasie przed długie lata.

A. Po montażu
Bezpośrednio po zamontowaniu deski tarasowej (po wcześniejszym oczyszczeniu i odpyleniu)
zalecamy aplikację dedykowanych olejów ochronnych.
Jeśli zakupiliście Paostwo deskę tarasową fabrycznie czterostronnie olejowaną wystarczy nałożenie
jednej warstwy oleju. W przypadku zakupu deski tarasowej bez fabrycznego olejowania konieczna jest
aplikacja dwóch warstw oleju. Zalecamy nałożenie pierwszej warstwy przed montażem tarasu celem
ochrony czterech stron deski tarasowej.
Drewno szarzeje na skutek działania promieni UV – dedykowane koloryzujące oleje do
tarasów (OSMO lub SAICOS) zawierają dodatkowe filtry UV pozwalające na opóźnienie tego procesu
dlatego warto stosowad je jako pierwszy olej aplikowany na deskę tarasową. Kolejną warstwę może
stanowid olej bezbarwny, podkreślający naturalny charakter deski tarasowej lub olej koloryzujący,
który pozwoli na osiągnięcie ciemniejszego koloru.

B. Okresowa konserwacja
Woda padająca na deski tarasowe stopniowo wypłukuje zaaplikowany olej obniżając tym samym
jego ochronne działanie. Dlatego, w celu ochrony drewna przed szarzeniem, konieczne jest okresowe
olejowanie tarasu.
Zalecamy aby olejowanie tarasu wykonywad dwa razy do roku :
1. wiosną – aby cieszyd się pięknym wyglądem tarasu w okresie letnim, oraz zabezpieczyd
drewno przed intensywnymi opadami,
2. jesienią – aby ochronid taras przed działaniem deszczu, śniegu oraz mrozu.
Okresowa konserwacja powinna odbywad 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 zastosowad środek do usuwania szarości drewna.
C.

Wskazówki dotyczące użytkowania tarasu
1.
2.

Największym wrogiem drewna ochranianego powłokami oleju jest piasek. Zadbaj o system
zbierający piasek i błoto przed tarasem.
Jeśli taras nie posiada zadaszenia jesienią usuo zalegające na nim liście, a zimą śnieg.

Dystrybutor zobowiązany jest do przekazania klientowi instrukcji konserwacji desek
tarasowych thermo drewno. Podpisana instrukcja jest przechowywana przez dystrybutora.

