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Systemy tarasowe Millboard
Deski tarasowe Millboard to produkt innowacyjny na skalę światową
imitujący naturalne drewno, który dzięki swojej elegancji idealnie
komponuje się w przestrzeń wokół domu.
Ręcznie tworzony z formy 100-letniego dębu, posiada słoje, które
przypominają swoim wyglądem prawdziwe drewno.
Dzięki unikalnej konstrukcji z żywicy mineralno-polimerowej nasze deski
tarasowe nie gniją, ani nie wymagają częstego olejowania jak naturalne
drewno. Powierzchnia tarasu zapewnia wyjątkową. antypoślizgowość,
nawet gdy jest mokra Oszałamiający wygląd przy każdej pogodzie
i łatwość w utrzymaniu.
Życzymy wielu szczęśliwych godzin na świeżym powietrzu !

Millboard wymaga czyszczenia w celu usunięcia brudu lub obcych substancji,
które znajdą się na powierzchni deski. Poniżej znajdą Państwo kilka zaleceń
dotyczących czyszczenia i pielęgnacji desek Millboard.

Zwilż taras wodą 10-15 minut przed nałożeniem
jakiegokolwiek środka czyszczącego. Przetestuj wszystkie
metody czyszczenia lub posiadane środki w niewidocznym
miejscu, zanim zastosujesz je na większej powierzchni.
Wszystkie środki czyszczące należy stosować zgodnie z
instrukcjami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
dostarczonymi przez producenta. Przetestuj wszystkie
metody czyszczenia.
Za pomocą sztywnej szczotki dokładnie wyszoruj
powierzchnię desek. Najlepszy rodzaj szczotek ma
naturalne włosie o długości około 50 mm, które może
wniknąć w głąb słojów i skutecznie usunąć brud.

Myjki ciśnieniowe można ostrożnie stosować do
czyszczenia i płukania desek Millboard. Zalecamy
przestrzeganie poniższych wskazówek mycia:
• Należy stosować PSI nie większe niż 2000, z końcówką wentylatora o rozstawie
od 40 do 60 stopni
• Głowica powinna zawsze znajdować się w odległości około 300 mm od
powierzchni
• Należy pamiętać, że użycie myjek ciśnieniowych może zwiększyć
prawdopodobieństwo, że otwory po montażu śrub staną się bardziej widoczne
• Bezpośredni, długotrwały i intensywny kontakt z wodą pod wysokim ciśnieniem
może trwale szkodzić powierzchnię desek

Użytkowanie Millboard

Piękno desek Millboard, to także ich wygląd, a jak niewiele trzeba zrobić, aby
wyglądały świetnie. W porównaniu z drewnem, powierzchnia Millboard jest w
dużej mierze odporna na zarysowania oraz plamy powstające po jedzeniu,
napojach oraz w codziennym użytkowaniu.

Czyszczenie

Czyszczenie - ogólne zalecenia
Zalecamy czyszczenie tarasu dwa razy w roku lub częściej w razie
potrzeby, w zależności od lokalizacji i intensywności użytkowania. Ma to na
celu usunięcie liści i brudu; obszary bezpośrednio pod drzewami będą
wymagały częstszego czyszczenia niż inne obszary
Taras można myć za pomocą zwykłego domowego detergentu
zmieszanego z ciepłą wodą.
Dodatkowy środek czyszczący ma pomóc w usunięciu brudu z słojów,
a do wyszorowania powierzchni desek należy używać sztywnej szczotki,
spłukując dużą ilością czystej wody zaraz po umyciu.

Ryzyko pozostawienia trwałych śladów mocnych barwników i plam, takich
jak jagody i ptasie odchody , zostanie zmniejszone, jeśli zostaną one
usunięte możliwie szybko po powstaniu, dotyczy to również olejów
kuchennych lub tłuszczów, które mają kontakt z powierzchnią desek.
Rozlane płyny i ślady należy usuwać dużą ilością wody, łagodnym
detergentem i szmatką lub szczotką (zwykle nie są wymagane
rozpuszczalniki ani chemiczne środki czyszczące).
Poniżej przedstawiliśmy kilka możliwych sytuacji, które mogą się pojawić
oraz rozwiązania zaradcze.

Tłuszcz, olej, brud i większe cząsteczki brudu
• Za pomocą sztywnej szczotki usuń wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni tarasu
przed namoczeniem tarasu i rozpoczęciem czyszczenia
• Zacznij od rozcieńczenia środka czyszczącego i przejdź do rozcieńczenia 1:20 do
intensywnego czyszczenia – jeśli używasz myjki ciśnieniowej, rozcieńczenie powinno
wynosić 1:50. Woda może być gorąca lub zimna.
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, spryskaj powierzchnię tarasu obficie – wystarczy
opryskiwacz ogrodowy następnie energicznie szoruj. Dzięki temu wszelkie cząsteczki
brudu zostaną zawieszone w cieczy
• Taras w takiej formie należy pozostawić na 5 – 10 minut, a następnie ponownie
wyszorować, ale jednocześnie nie dopuścić do wyschnięcia
• Po umyciu spłucz dużą ilością czystej wody, aby usunąć wszelkie pozostałości
środka czyszczącego
• Mocniej zanieczyszczone obszary mogą wymagać więcej niż jednego cyklu
czyszczenia

Usuwanie Plam

Usuwanie plam

Usuwanie plam

Zacieki z betonu, cementu
i ogólnego pyłu budowlanego
Jeśli powierzchnia płyty została zanieczyszczona ogólnym pyłem
budowlanym, który może obejmować: cement, beton, tynk, tynk, cegłę,
kamień lub inne, zalecamy najpierw oczyszczenie powierzchni za pomocą
specjalnego środka czyszczącego
• Jeśli plama nie ustąpi, zalecamy użycie silniejszego silnie kwaśnego
roztworu, należy jednocześnie zachować ostrożność podczas jego
stosowania
• Za pomocą sztywnej szczotki usuń wszelkie zanieczyszczenia powierzchni
z tarasu przed namoczeniem i rozpoczęciem czyszczenia
• Aby proces był bardziej efektywny, spryskaj powierzchnię tarasu obficie
(wystarczy opryskiwacz ogrodowy) i następnie energicznie szoruj. Pozwoli
to na rozpuszczenie wszelkich plam w płynie
• Taras w takiej formie należy pozostawić na 5 – 10 minut, a następnie
ponownie wyszorować, ale nie dopuścić do wyschnięcia
• Po umyciu spłucz dużą ilością czystej wody, aby usunąć wszelkie
pozostałości
• Mocno zabrudzone obszary mogą wymagać więcej niż jednego cyklu
czyszczenia
• Myjka ciśnieniowa może być również używana zgodnie z wytycznymi
podanymi na stronie 2.

Usuwanie Plam

Plamy z kamienia i rdzy
• Kamień może odkładać się na deskach po „twardej wodzie” (woda o
wysokiej zawartości minerałów) wyprauje. Rdza może pochodzić z
metalowych wypełnień lub z czerwonej ziemi zawierającej tlenek żelaza
• Większe plamy mogą wymagać więcej niż jednego czyszczenia
• Do plam z kamienia i rdzy, jeśli utrzymują się, zastosuj specjalne środki
czyszczące i postępuj zgodnie z instrukcjami
• Mocno zabrudzone obszary mogą wymagać więcej niż jednego cyklu
czyszczenia

Żywica z drzew
• Żywica z drzew jest bardzo trudna do usunięcia, szczególnie gdy wyschnie
• Zaleca sie najpierw mocno namoczyć zanieczyszczony obszar, albo
rozpocząć czyszczenie zaraz po deszczowym dniu
• Zalecamy nałożenie mydła olejowego na brudny obszar, pozostawienie na
15 minut, a następnie wyszorowanie sztywną szczotką
• Żywica wysuszona może wymagać dłuższego namaczania lub więcej niż
jednego cyklu czyszczenia

Dobrze wiedzieć

Pamiętaj!

Środek antyadhezyjny
• Ponieważ deski Millboard są produktem formowanym, w procesie
produkcyjnym używamy środka antyadhezyjnego, który w momencie
dostawy płyt nadal znajduje się na powierzchni. Może to spowodować, że
deski będą początkowo po dostawie będą na błyszczące lub woskowane.
• Należy zachować ostrożność podczas chodzenia po deskach w tym
okresie
• Środek antyadhezyjny ulegnie naturalnemu rozproszeniu w ciągu 6-8
tygodni od wystawienia na działanie warunków atmosferycznych i zużycia,
wówczas deski osiągną docelowy matowy wygląd.
• Proces spływania środka antyadhezyjnego z powierzchni desek można
przyspieszyć, czyszcząc deski ciepłą wodą z mydłem i sztywną szczotką po
zakończonym montażu

Ostre przedmioty
• Ostre przedmioty, np. nogi stołu lub krzeseł, podstawy parasoli lub
podstawy doniczek, mogą pozostawić ślady, jeśli zostaną przeciągnięte po
powierzchni, dlatego należy zachować ostrożność podczas przenoszenia
i przestawiania tych przedmiotów
• Podobnie jak w przypadku większości produktów tarasowych, buty z
obcasami mogą powodować kosmetyczne uszkodzenia powierzchni.

Dobrze wiedzieć

Prace budowlane w otoczeniu
• Upewnij się, że profile Millboard są przykryte i zabezpieczone przed
trwającymi pracami budowlanymi, malowaniem, tynkowaniem lub pyłem
cementowym, który mógłby zanieczyścić lub pozostawić ślady na
powierzchni, zwłaszcza jeśli deski zostały niedawno zainstalowane
• Zaleca się wykonanie innych prac budowlanych wokół potencjalnego
obszaru tarasu przed instalacją desek
• Millboard nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z
wpływu innych substancji na deski tarasowe.

Dobrze wiedzieć

Paleniska
• Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania palenisk,
kominka lub rusztu na powierzchni tarasów Millboard. Elementy palenisk
nie powinny być umieszczane bezpośrednio na powierzchni desek,
ponieważ może to spowodować uszkodzenie. Dostawca tych elementów
powinien potwierdzić, czy ich produkt może być używany na tarasie.
• Żar lub palący się materiał, który spadnie na deski, może spowodować
uszkodzenie lub trwałe ślady na powierzchni. Należy je natychmiast usunąć
• Najlepszym rozwiązaniem może być umieszczenie źródła ciepła na
materiale ognioodpornym, takim jak gres porcelanowy.
• Promienniki tarasowe lub promienniki podczerwieni nie mają żadnego
negatywnego wpływu na deski tarasowe Millboard

Glony
• Glony będą występowały wszędzie tam, gdzie jest światło i wilgoć. Mogą
pojawiać się na powierzchni desek Millboard, w miejscach gdzie gromadzi
się brud.
• Algi nie przenikną do rdzenia płyty
• Zwykłe użytkowanie przewidziane przez producenta to czyszczenie
i szorowanie powierzchni, jednak można stosować specjalne środki do
czyszczenia.

• Podobnie jak w przypadku innych produktów kompozytowych,
powierzchnie desek, gdy są wystawione na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, nagrzewają sie minimalnie bardziej niż drewno
• Ciemniejsze kolory będą się bardziej nagrzewać i może wystąpić
dyskomfort podczas chodzenia boso
• Przy bezpośrednim długotrwałym nasłonecznieniu
temperaturze może być konieczne stosowanie obuwia

i

wysokiej

• Należy zachować ostrożność podczas korzystania z tarasów w miejscach
gdzie od szyb odbija się ciepło/UV oraz wokół basenów

Podczas zimy
• Jak każda inna powierzchnia zewnętrzna, deski Millboard pokryte będą
szronem lub lodem będą śliskie. Szron można usunąć, lekko posypując
deski białą solą. Nie używaj soli kamiennej, ponieważ zawiera ona glinę
i grys.
• Po zimie wyczyść powierzchnię tarasu wodą z mydłem
• Śnieg z tarasu można usunąć z miotłą lub plastikową łopatą do śniegu.
Należy pamiętać, że metalowa lub metalowa łopata może uszkodzić
zewnętrzną ochronną warstwę desek

Masz pytania ?
Masz dodatkowe pytania ? Chcesz uzyskać więcej informacji ?
Skontaktuj się z naszą obsługą Klienta !
Obsługa klienta
tel. 570002452
e-mail: info@lenta.pl

Dobrze wiedzieć
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www.lenta.pl
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