
Life is composite

Terasa TerasaPlot Sluneční clona

> PRKNA ELEGANCE A EMOTION
Pro optimální účinek je důležité terasu jednou ročně a ploty dvakrát ročně, 
ideálně na jaře, mýt kartáčovým smetákem a teplou mýdlovou vodou. 

Prkna z kompozitního dřeva jsou z velké části na bázi dřeva, a jsou 
tedy náchylné k tvoření skvrn podle okolí výrobku, jeho používání 
a  klimatu v  daném regionu. Tyto skvrny jsou vždy na povrchu prken 
a v žádném případě nenarušují strukturu výrobku. Většinu z nich lze 
snadno vyčistit mýdlovou vodou a kartáčovým smetákem. Domácí 
skvrny (mastné skvrny) přirozeně blednou, pokud jsou dobře vystaveny 
UV paprskům a nepříznivému počasí.

Prkna Elegance a Emotion během prvních týdnů po instalaci 
dočasně zežloutnou. Tento přírodní jev zmizí po vystavení slunci 
a špatnému počasí. Prkna se poté vrátí co nejblíže své původní 
barvě! Toto ztmavnutí prken Elegance a Emotion může trvat 
déle, pokud jsou prkna nainstalována v  částečně zastřešených 
či zastřešených prostorách. Pokud v tom případě vlhké stopy 
přetrvávají, lze jejich zmizení urychlit proudem vody a kartáčovým 
smetákem a kartáčováním v podélném směru prken.

Naše tipy týkající se údržby  
prken Elegance a Emotion

Prkno Elegance Prkno Emotion

PŮVODNÍ 
BARVA

Před 
vystavením 

UV paprskům

Po několika 
hodinách 
na slunci

Po několika 
týdnech vystavení 

nepříznivému počasí

PŘIROZENÉ 
ZTMAVNUTÍ

STABILIZOVANÁ 
BARVA

DOČASNÉ ZTMAVNUTÍ
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T E R A S A  •  P L O T  •  F A S Á D A

NÁŠ TIP:
Na prkna naneste 

práškový přípravek na bázi 
jedlé sody, (typ Le Chat 

Expert®), čisticí příslušenství 
navlhčete teplou vodou, 

vydrhněte, nechte působit 
a opláchněte dostatečným 

množstvím vody.
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ČEMU JE NAPROSTO NEZBYTNÉ SE VYHNOUT 

·  Nepoužívejte vysokotlaký čistič

·  Nepoužívejte rozpouštědla  

·  Nenanášejte olej, lazury, nátěry nebo ochranné/
oživovací/obnovovací přípravky.

Typ vady Příčina Nutné kroky

MASTNÉ 
SKVRNY

Zejména skvrny 
od potravin:  
od grilování, 
oleje, zmrzliny 
atd.

Doporučujeme zakročit rychle poté, co se skvrna objeví, pomocí 
našeho odstraňovače skvrn Silvawash. Pokud je skvrna odolná, použijte 
kompozitní odstraňovač skvrn na bázi alifatických uhlovodíků, jako je ten 
od značky Starwax®, naneste jej na prášek Silvawash a nechte působit 
cca 12 hod. Toto ošetření může vést k nepatrnému zesvětlení prkna, ale 
odstín se časem sjednotí.

SKVRNY 
OD ODOLNÝCH 
NEČISTOT, 
ČERNÉ SKVRNY 
NA PLOTU

Vyvolává jej 
znečištění 
v atmosféře, 
nečistoty 
se ukládají 
na povrchu.

Je nutno provést mechanické čištění pomocí kartáčového smetáku 
nebo houby se škrabadlem a teplé mýdlové vody. Pokud skvrny nemizí, 
použijte náš přípravek Silvanet podle návodu k použití uvedeného na 
obalu a opláchněte dostatečným množstvím vody.

ODĚRKY Štěrk, ostré 
předměty atd.

Poškrábaný povrch je možné zbrousit a škrábance tak odstranit. Tato 
broušená oblast bude po obroušení nepatrně světlejší, ale tento rozdíl 
v odstínu pomine po vystavení UV paprskům/nepřáznivému počasí. 
Tento postup není vhodný pro reliéfní prkna (broušením by se 
odstranil vzor dřeva na povrchu).

MECH / 
LIŠEJNÍK

Nedostatečná 
údržba prken, 
prostředí 
příznivé pro 
rozvoj mechu

Před použitím použijte produkt Silvaction nebo přípravek na 
odstranění pěny (bez bělidla), který otestujte na nenápadné ploše.

CO DĚLAT, POKUD SE OBJEVÍ…

SILVANET
•  Speciálně na 

kompozitní dřevo
•  Eliminuje 

vysrážené skvrny
•  Objem: 1 l

SILVACTION
•  Připraven k použití, 

bez oplachování
•  Objem:  

5 l (20/25 m²)
•  Ideální pro cílený 

zásah při velkém 
„čištění“

SILVAWASH
•  Čisticí prostředek 

na bázi jílu, 100% 
minerální původ

•  Speciálně na 
kompozitní dřevo

• Použití za sucha
• Čistá hmotnost: 200 g

ODOLNÉ 
SKVRNY

ZELENÉ  
USAZENINY  
A LIŠEJNÍKY

MASTNÉ 
SKVRNY

> PRODUKTY NA ÚDRŽBU

silvadec.com
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