WPC kültéri burkolat

szakcikkeink korábbi témái kifejezetten az egzotikus fából
készült burkolatokról szóltak. Nem hagyhatjuk azonban
említés nélkül a kereskedelmi kínálatban feltûnt wpc bur
kolatot, amely kültérre kiválóan alkalmas.

Szöveg: Vámos Edit (Exotic Wood Kft.)
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szakcikk

A WPC (Wood Plastic Composite) bur
kolat alapanyaga fa és mûanyag keveréke.
Egyre nagyobb a kereslet ezen termékek
iránt a természetes fából készültek mellett.
A WPC-burkolat használata biztonságos,
az anyaga környezetbarát, mivel a gyártása
során nem keletkezik környezetszennyezô
anyag.

Összetétele: 60%-nyi természetes bam
buszrost vagy a bútor gyártásakor kelet
kezô fa fûrészpor, valamint 40%-nyi újra
hasznosított polietilén és mûanyag keve
réke, amelyet magas nyomáson és hômér
sékleten alakítanak teraszburkolat-profillá.
A fûrészpor nagyobb részaránya miatt
válik fahatásúvá az ilyen burkolat.

A jó UV-védelem és az idôjárás-ellen
állóság mellett, az alapanyaga összetevôi
nek köszönhetôen könnyen megmunkál
ható. Ellenáll a nedvességnek, a rovarok
nak és nem reped, így kiválóan alkalmas
kültérre, ahol széles körben használható.
A burkolatok lerakása és rögzítése egy
szerû.
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A WPC burkolat vízálló tulajdonsága mi
att, a hazai idôjárási viszonyok mellett kivá
lóan alkalmas kültérre, és jól tûri –40 és
+60 ˚C között hôingadozást is. Különösen
ajánlott erôsen igénybevett területekre,
mint például a kávézók, éttermek teraszára,
a szállodák medencéje körül és a stégek,
lépcsôk, gyaloghidak járófelületére.
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Számtalan lehetôség rejlik ebben a ter
mékben, hiszen nemcsak kültéri padló-, és
homlokzatburkolat, hanem egyedi megoldású kerítéselemek és kertajtók, valamint
oszlopok is készíthetôk belôle. Ezen kívül
esztétikus és praktikus padok és egyéb
ülôfelületek, de még virágládák is gyártha
tók WPC elemekbôl.

A költséghatékony elôállítással az ára
kedvezô, így a kereskedelemben olcsób
ban vásárolható meg kültéri burkolatként,
a természetes fából gyártottaknál.
Többféle színû, például barna, szürke,
vörös, olajzöld stb. változatban található,
ezért esztétikai szempontból jól illeszkedik
az épített környezethez.

Felülete mikro- és makrobordás, vala
mint sima vagy faerezetû is lehet, szerkeze
tét tekintve pedig üreges és tömör kivitelû,
ezért a felhasználási hely funkciója szerint
célszerû választani a kínálatból.
A WPC-burkolat karbantartása egyszerû,
mert vízzel, erôs szennyezôdés esetén ma
gasnyomású vízsugárral tisztítható.

Az általános tisztításon kívül más felület
kezelést nem igényel, úgy, mint a faburko
lat, amelyet állagának megóvása érdeké
ben rendszeresen, legalább évente kétszer
olajozni kell.
A WPC-termékek által a faburkolat ked
velôi környezettudatosan élvezhetik a ter
mészetes fára emlékeztetô hatást.
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