TERASZBURKOLAT FELÜLETKEZELÉS, KARBANTARTÁS
A kültéri teraszok faanyagát az installációt követıen 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 sérülésektıl és
hosszútávon a természetes dilatációs mozgást is csökkenti. Az olajozás nem egyszeri
mővelet. Minden faanyag a sőrőségétıl és tulajdonságaitól függıen más és más
mértékben képes felszívni a felületére kent olajat. Az olajozást az elsı 2-3 évben évente
két alkalommal ajánlott elvégezni, ezután évente egyszer szükséges azt megismételni.
Olajozás nélkül a burkolat lassan az évek alatt ezüst szürkére patinásodik, mely állapot
visszafordítható egy két lépésbıl álló kezeléssel.
1.lépés: a fa tisztítása

-el

Az iclean-t kefével vagy ecsettel felhordjuk a tisztítandó felületre, majd 10-15 percig állni
hagyjuk. Ezt követıen erısen lekeféljük, és tiszta vízzel leöblítjük. Ha szükséges a fenti
folyamatot megismételjük. Száradás után (legalább 24 óra) olajozhatjuk vagy
lazúrozhatjuk a lekezelt fát. 1 liter 6-10m2 tisztítására alkalmas.

Nagyon elszínezıdött fát esetleg még egyszer kezelni kell. Ha koncentrált iclean
bırre, szembe vagy kerti növényre kerülne, bı vízzel azonnal öblítse le.

2.lépés: a fa olajozása

-el

Helyreállítja az elszínezıdött, iclean-el megtisztított fa eredeti színét és szerkezetét.
Megakadályozza a fa kiszáradását és elszínezıdését, elfeketedését.
Hatékonysága
kb.1év. 1 liter 3-5m2 kétszeri olajozására alkalmas.

Használat elıtt a dobozt nagyon alaposan rázzuk fel! A tökéletesen száraz
kezelendı felületre az anyagot szálirányban, finom ecsettel, vagy szivacshengerrel
hordjuk fel. Nem kezelt felületekrıl a rácsöppent teraszolajat azonnal töröljük le egy
ronggyal! Egy, legfeljebb két nagyon vékony, egyenletes réteg felhordása elegendı.
Ha egy olyan korábban kezelt, az erıs igénybevételtıl megkopott felületet akarunk
felújítani, ahol a teraszolaj lekopott, nem szükséges a többi, jó állapotban lévı felületet is
újrakezelni. A megkopott felületet tisztítsuk meg iclean-el, vízzel alaposan öblítsük le és
hagyjuk teljesen megszáradni. Ezután hordjunk fel egy nagyon vékony réteg olajat és
egy száraz, tiszta ronggyal dörzsöljük össze a környezı felületekkel.
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