
30 cm

max. 100 bar

Nie wolno używać dyszy rotacyjnej.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI DESEK 
TARASOWYCH TWINSON CHARACTER 
MASSIVE I ESSENTIAL TERRACE

Właściwości materiału
Deski tarasowe Twinson wykonane są z opatentowanego materiału WPC. WPC oznacza „Wood Plastic Composites” 
lub „Wood(-fiber) Polymer Composites”. Są to przetwarzalne termoplastycznie materiały kompozytowe, wykonane 
z drewna, tworzyw sztucznych i dodatków, łączonych ze sobą w różnych proporcjach. Uzyskany materiał ma zatem 
właściwości zarówno drewna, jak i tworzywa sztucznego. Chociaż Twinson jest materiałem łatwym w utrzymaniu, to 
również te deski tarasowe muszą być regularnie pielęgnowane. 

Deski Twinson produkowane są w procesie koekstruzji. Oznacza to, że rdzeń deski odróżnia się kolorem od zewnętrznej 
warstwy użytkowej, ponieważ wykonany jest z kompozytu o podwyższonej stabilności na zmiany temperatur i małej 
nasiąkliwości. Dzięki temu deski Twinson wyróżniają się niskim współczynnikiem rozszerzalności oraz wysoką klasą 
odporności na działanie ognia. Na koniec procesu produkcji deski poddane zostają szczotkowaniu, w celu zapewnienia 
szorstkiej i naturalnej powierzchni. Pozwala to uzyskać wymagane właściwości antypoślizgowe desek.

Twinson jest produktem półnaturalnym, jego składnikiem jest drewno, dlatego jego kolor i długość podlega zmianom  
pod wpływem warunków zewnętrznych, a po pewnym czasie stabilizuje się. Powierzchnie szczotkowane i nieszczotkowane 
z czasem uzyskują ten sam odcień. Ze względu na zawartość włókien drewna poszczególne deski, zwłaszcza te 
pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą nieznacznie różnić się od siebie kolorystycznie. Aby uzyskać 
naturalny efekt, deski powinny być wymieszane przed zamontowaniem. Na tarasach częściowo zadaszonych, gdy 
następuje nierównomierne namakanie desek, mogą pojawić się na nich plamy wodne. Należy je zmywać, spłukując 
obficie wodą, z ewentualnym użyciem środków i narzędzi czyszczących. Plamy wodne nie wpływają negatywnie na 
właściwości desek i nie stanowią ich wady.

Pierwsze czyszczenie
Zaraz po montażu konieczne jest dokładne umycie tarasu. Należy do tego użyć wody, roztworu mydła i miękkiej 
szczotki (nie wolno używać szczotki metalowej). Zapewni to wstępne oczyszczenie powierzchni. Szczotkę należy 
przesuwać zawsze w kierunku zgodnym ze strukturą desek. Następnie należy spłukać powierzchnię wodą za pomocą 
węża ogrodowego lub myjki wysokociśnieniowej, również w kierunku zgodnym ze strukturą desek. Płaskostrumieniową 
dyszę myjki wysokociśnieniowej należy trzymać w odległości 30 cm od powierzchni, a ciśnienie ograniczyć do 100 bar.  
Nie wolno używać dyszy rotacyjnej.

Gwarancja Twinson
Twinson jest odporny na czynniki atmosferyczne, nie butwieje i nie wypacza się, jest odporny na insekty i mikrogrzyby, 
a także sól drogową i wodę chlorowaną. Dlatego produkty Twinson posiadają 25 lat gwarancji na biodegradację i 10 lat 
gwarancji na wady produkcyjne.

Regularna pielęgnacja
Zaleca się regularne spłukiwanie całej powierzchni, zwłaszcza jej części zadaszonej, co najmniej dwa razy w roku, po 
okresie zimowym oraz jesienią. Ewentualne różnice w kolorze desek spowodowane ograniczoną ekspozycją na czynniki 
atmosferyczne zanikają po pewnym czasie. Nie jest jednak możliwe określenie z góry, jak długo to potrwa. Jest wiele 
aspektów, które mogą odgrywać rolę w tym procesie, m.in. nawadnianie, wentylacja, promieniowanie słoneczne, opady, 
ogólna zawartość pyłu w powietrzu itp. W przypadku systemu Essential Terrace warto raz w roku przeprowadzić 
czyszczenie szczelin między deskami za pomocą myjki wysokociśnieniowej.
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Usuwanie plam z wody
Na powierzchniach eksponowanych na czynniki atmosferyczne lub tylko częściowo zadaszonych mogą powstawać 
zacieki, zwłaszcza jeśli taras ułożony został bez spadku. Przyczyną tego jest celuloza, naturalny składnik drewna, który 
ulega wypłukiwaniu przez deszcz. Powstałe zacieki można zwykle usunąć dużą ilością czystej, ciepłej wody  
i domowego sprzętu czyszczącego. Dostępny jest również specjalny środek czyszczący firmy Deceuninck. Jeśli taras 
lub balkon usytuowany jest od strony południowej, plamy pojawiają się szybciej niż po stronie północnej. Istotną rolę 
w procesie rozkładu celulozy odgrywa bowiem promieniowanie UV, które wraz z deszczówką przyspiesza przebieg 
tego procesu, a tym samym także powstawanie plam na deskach. Plamy te nie wpływają na pogorszenie jakości desek 
tarasowych Twinson i nie stanowią ich wady.

Preparat “Cleaner”
Przeznaczony do mycia całych tarasów  
i usuwania plam, które nie zawierają oleju  
lub smaru (np. plam z wody). Nanieś 
rozcieńczony roztwór (3 lub 6 nakrętek na  
1 litr wody - zależnie od stopnia zabrudzenia) 
na trzy sąsiednie deski. Wyszoruj te 3 deski 
zgodnie z kierunkiem ich ryflowania za 
pomocą szczotki nylonowej. Czyść taras 
partiami po 3 kolejne deski. Na koniec użyj 
myjki wysokociśnieniowej, spłukując wszystko 
czystą wodą (nie używać dyszy rotacyjnej!)

Preparat “Clean” 
Przeznaczony do punktowego usuwania 
plam po oleju, lakierach, silikonie. 
Spryskaj preparatem plamę (zanim trwale 
wyschnie), przetrzyj spryskane miejsce, 
odczekaj chwilę i spłucz wodą.

Środki do czyszczenia i  pielęgnacji
Nie należy stosować żadnych “specjalnych środków czyszczących” do tworzywa sztucznego, ponieważ może dojść do 
uszkodzenia desek. Zwykle do czyszczenia wystarczy łagodna mieszanina wody i domowych środków czyszczących. 
W razie wątpliwości prosimy skorzystać z fachowego doradztwa specjalistów firmy Deceuninck w zakresie wyboru 
specjalnych środków pielęgnacyjnych i czyszczących.

Pleśń i grzyby
Ze względów ekologicznych materiały WPC nie są ani przeciwgrzybiczne, ani też antybakteryjne. Dlatego nie zawsze 
na deskach Twinson można uniknąć naturalnego powstawania pleśni. Może dochodzić do powstawania niewielkich, 
ciemnych plam na powierzchni, które jednak nie stanowią powodu do reklamacji. Plamy te spowodowane są zarodnikami 
przenoszonymi w powietrzu. Miejsca występowania plam należy oczyścić za pomocą środka czyszczącego do 
usuwania grzybów na bazie chloru. 

W tym celu należy rozcieńczyć wodą domowy środek czyszczący na bazie chloru i nanieść roztwór twardą szczotką 
w sposób równomierny na taras, wyszorować i obficie spłukać oczyszczone miejsca czystą wodą. Nie wolno dopuścić do 
zaschnięcia środka czyszczącego na powierzchni czyszczonego materiału, a wszelkie pozostałości należy natychmiast 
usunąć, aby zapobiec częściowemu wyblaknięciu kolorów lub odbarwieniu desek. Powstawanie plam na tarasie może 
mieć miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy zabrudzone powierzchnie narażone są na wilgoć lub przez dłuższy czas  
na oddziaływanie wody. Trzeba je jak najszybciej usunąć za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego i/lub myjki 
wysokociśnieniowej. Należy również pamiętać, że tłuszcze organiczne, które nie zostaną usunięte, stanowią idealną 
pożywkę dla glonów i pleśni oraz stwarzają warunki do powstawania plam.
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