
Life is composite

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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> PRKNA ATMOSPHERE A ALUMINIUM

Terasu a plot je nutné pro optimální účinek mýt jednou ročně, nejlépe na 
jaře, teplou mýdlovou vodou. Doporučujeme použít kartáčový smeták 
na prkno Atmosphere a houbu na plot Aluminium, protože některé 
smetáky mohou způsobit škrábance.

Prkno Atmosphère Hliníkové prkno

Plot BrankaTerasa ObkladyPlot

Naše tipy týkající se údržby  
prken Atmosphere a Aluminium

Doporučené vybavení k čištění terasového 
prkna Atmosphere



ČEMU JE NAPROSTO NEZBYTNÉ SE VYHNOUT 

·  Nepoužívejte vysokotlaký čistič

·  Nepoužívejte rozpouštědla  

·  Nenanášejte olej, lazury, nátěry nebo  
ochranné/oživovací/obnovovací přípravky.
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CO DĚLAT, POKUD SE OBJEVÍ…

Typ vady Příčina Nutné kroky

ODĚRKY Štěrk, ostré 
předměty atd.

POUZE TERASOVÁ PRKNA ATMOSPHERE: Použijte mosazný drátěný 
kartáč, který je k dostání v obchodech pro kutily, a energicky kartáčujte 
ve směru prken. Pozor, toto řešení není vhodné pro plotová prkna 
a opláštění, neboť by nevratně zničilo jejich povrch!

MINERÁLNÍ 
PRACH
(Vápenec)

Prašné 
prostředí 
(kámen, 
vápencová zem)

Pokud čištění jedlou sodou nefunguje dokonale, použijte koupelnový 
odstraňovač vodního kamene. Nejprve vyzkoušejte na malém kousku, 
nechte působit, vydrhněte kartáčovým smetákem a opláchněte velkým 
proudem vody.

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.

SILVACTION
•  Připraven k použití, 

bez oplachování
•  Objem: 5 l (20/25 m²)
•  Ideální pro cílený zásah 

při velkém „čištění“ZELENÉ  
USAZENINY
 A LIŠEJNÍKY

> NÁŠ PROSTŘEDEK NA ÚDRŽBU
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