
30 cm

max. 100 bar

Nie wolno używać dyszy rotacyjnej.
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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. 
 
Aby ułatwić sobie pielęgnację tarasu, polecamy wybór desek Majestic Massive Pro z powłoką polimerową.  
W przypadku tego systemu tarasowego wymagana pielęgnacja jest minimalna.

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 oraz dodatkowo deski Majestic Massive Pro mają 10-letnią gwarancję odporności na 
plamy i na stabilność koloru.

Pierwsze czyszczenie
Podczas montażu desek może pojawić się na nich pył drzewny. Zalecamy więc staranne zmycie powierzchni tarasu po jego  
instalacji. Można to zrobić używając miękkiej szczotki i wody z dodatkiem rozcieńczonego domowego środka czyszczącego.

Regularna pielęgnacja
▪  Wystarczające jest mycie tarasu dwa razy w roku przy użyciu czystej wody lub łagodnego roztworu wody z mydłem 

oraz miękkiej szczotki. Pozwala to ograniczyć osadzanie się na powierzchni desek warstw podobnych do mchu.
▪  Możliwe jest również czyszczenie tarasu myjką wysokociśnieniową (nie parową). Płaskostrumieniowa dysza 

ciśnieniowa powinna znajdować się w odległości 30 cm od powierzchni, a ciśnienie należy ograniczyć do 
maksymalnie 100 bar, stosując dyszę w kierunku zgodnym ze strukturą desek. Nie wolno używać dyszy rotacyjnej.

▪  Należy unikać szorujących środków czyszczących na bazie acetonu oraz nadmiernego szorowania, które mogłoby 
doprowadzić do wybłyszczenia powierzchni.

▪  Plamy spożywcze, np. po keczupie należy usunąć w ciągu 24 godzin. W tym celu można posłużyć się wodą lub 
łagodnym roztworem wody z mydłem.

▪  Nie należy umieszczać źródeł wysokich temperatur, np. grilli bezpośrednio na tarasie. Należy użyć do tego maty żaroodpornej.
▪  Do usuwania śniegu i lodu z powierzchni tarasu należy użyć łopaty wykonanej z materiałów niemetalowych.
▪  W celu zapewnienia równomiernej ekspozycji desek Majestic Massive Pro na warunki atmosferyczne zaleca się, by 

od czasu do czasu zmieniać miejsce ustawienia umieszczonych na tarasie przedmiotów, jak np. donice lub podstawy 
parasoli przeciwsłonecznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA 
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