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Návod na údržbu
pro
podlahové terasové d evo
1.Všeobecné pokyny
V d sledku pov trnostních vliv a zat žováním podlahy se b hem sezóny olej i vosk z povrchu
pomalu odstraní, tím u d eva m že docházet k šednutí a proto pot ebuje odpovídající údržbu i
dodate nou úpravu povrchu olejem. (U d eva bez úpravy povrchu za
toto šednutí okamžit ).

2. První ošet ení
Po pokládce terasových prken je nutné ošet ení povrchu vhodným p ípravkem dle použitého d eva
minimáln ve dvou nát rech. Doporu ené p ípravky jsou ( iPROTEC, Hydrostop plus, OSMO
bezbarvý terasový olej ).

3. Pravidelná údržba
Jelikož je povrch i u velice kvalitního d eva v nechrán ných vn jších prostorách vystaven vysokému
zatížení, je nutná jeho pravidelná údržba. B žné zne išt ní i drobné skvrny lze odstranit samotnou
vodou. Zne išt ní a odolné skvrny lze odstranit použitím p ípravk iCLEAN nebo Osmo WischFixem nebo Osmo voskovou údržbou a istícím prost edkem.
i zjevném opot ebení podlahy i p i poškození povrchu podlahy (nap .malými kamínky) musí být tyto
okamžit odstran ny a místo d kladn o išt no s provedením nová úprava olejem.

3. Oživení povrchu
Pro udržení stále dokonalého vzhledu Vašeho d eva doporu ujeme 2x ro
na ja e a na podzim celý
povrch o istit kartá em i pad kotou em a velkým množstvím vody do které p idáme p ípravek OSMO
Wisch Fix.
i velmi silném zne išt ní použijte nejd íve OSMO voskovou údržbu a istící
prost edek. Po d kladném uschnutí provést úpravu povrchu terasy k tomu ur eným voskem i olejem
na d evo ( iPROTEC, Hydrostop plus, OSMO bezbarvý terasový olej ). Ve speciálních p ípadech je
možné také použít oleje s drobným pigmentem pro sjednocení povrchu nap íklad: 006 Bangkirai olej,
nebo 016 Bangkirai olej tmavý (pro bankirai, balau, shorea, bukit, pelawan, kapur, dub), 010 Olej na
termo d evo (b íza a smrk), 004 Olej pro douglassií, 005 Olej pro borovici, 007 Olej bezbarvý
teakový, 011 Olej na iroko nebo 012 bezbarvý terasový olej).
i silném zešednutí povrchu je vhodné p ed úpravou povrchu speciálními oleji na d evo použít OSMO
odše ova .
Zárove s údržbou terasových prken na ploše musí docházet také k pravidelné údržb
elních
ezných hran též olejováním.
Úplného proschnutí povrchu se dosáhne po 10 - 14 dnech.
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