Felületkezelés, karbantartás
A kültéri teraszok faanyagát az installációt követően érdemes speciálisan erre a célra
gyártott olajjal kezelni. Az olajos kezelés nemcsak védi a fa felületét az UV sugárzás
hatásaitól (szürkülés, kopás), de óvja annak felületét a kisebb mechanikai sérülésektől és
hosszútávon a természetes dilatációs mozgást is csökkenti. Az olajozás nem egyszeri
művelet. Minden faanyag a sűrűségétől és tulajdonságaitól függően más és más
mértékben képes felszívni a felületére kent olajt. Az olajozást évente minimum két
alkalommal ajánlott elvégezni, az időjárástól és a fa olajtartalmától függően.
Olajozás nélkül a burkolat ezüst szürkére patinásodik (a szürkülés mértéke függ a helyi
körülményektől, pl. a szállópor mennyiségétől, valamint a deszkák csiszolásától) mely
állapot visszafordítható egy két lépésből álló kezeléssel.
1.lépés:a fa tisztítása magasnyomású mosóval vagy szürkülés eltávolító folyadékkal
a./ A fa szürkülése, tulajdonképpen a fa rostjai által megkötött szállópor vagy egyéb
szennyeződés, amely felületi elszíneződést okoz. A magasnyomású mosó használatával
ez az elszíneződés csökkenthető, így a fa visszanyeri eredetihez hasonló színezetét.
Csak a magasnyomású mosó gyártója által javasolt speciális (fa teraszra alkalmas)
kiegészítőt alkalmazzon és kövesse a használati utasításban szereplő ajánlásokat! Minden
esetben végezzen próbatisztítást a terasz egy kis területén!
b./ A szürkülés eltávolító folyadékot kefével vagy ecsettel felhordjuk a tisztítandó
felületre, majd 10-15 percig állni hagyjuk. Ezt követően erősen lekeféljük, és tiszta vízzel
leöblítjük. Ha szükséges a fenti folyamatot megismételjük. Száradás után (legalább 24
óra) olajozhatjuk vagy lazúrozhatjuk a lekezelt fát.
c./ Fa teraszunk újra csiszolása is lehet végső megoldás a szennyeződések eltávolítására!
Csak szakemberrel végeztesse el ezt a munkafázist!
2.lépés: a fa olajozása
Helyreállítja az elszíneződött, megtisztított fa eredeti színét
Megakadályozza a fa kiszáradását és elszíneződését, elfeketedését.

és

szerkezetét.

Használat előtt a dobozt nagyon alaposan rázzuk fel! A tökéletesen száraz kezelendő
felületre az anyagot szálirányban, ecsettel, vagy finom kefével hordjuk fel. Nem kezelt
felületekről a rácsöppent teraszolajt azonnal töröljük le egy ronggyal! Egy, legfeljebb két
nagyon vékony, egyenletes réteg felhordása elegendő. Minden réteg felvitele után
várjunk kb 15-20 percet és a maradék olajt ronggyal távolítsuk el , hogy elkerüljük a
terasz
felületének
ragadását,
amely
a
nap
hatására
keletkezhet.
Ha egy olyan korábban kezelt, az erős igénybevételtől megkopott felületet akarunk
felújítani, ahol a teraszolaj lekopott, nem szükséges a többi, jó állapotban lévő felületet is
újrakezelni A megkopott felületet tisztítsuk meg szürkülés eltávolító folyadékkal, vízzel
alaposan öblítsük le és hagyjuk teljesen megszáradni. Ezután hordjunk fel egy nagyon
vékony réteg olajt és egy száraz, tiszta ronggyal dörgöljük össze a környező felületekkel.
Cégünk a Remmers termékeit forgalmazza a fa ápolásához.
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