
Tisztítási - és Karbantartási útmutató 
A GREEN  DECK wpc teraszburkolat, a könnyebb élhetőség céljából lett tervezve, éppen 
ezen okból kifolyólag különbözik a fától, vagyis a GREEN  DECK egy koextrudált összetett 
padlóburkolat, melynek ultra alacsony a fenntartása, kevés törődést igényel, tehát nincs 
szükség drága festékekre, védőkezelésre, illetve olajozásra és nem utolsó sorban az 
előállításánál az egyik legfontosabb szempont a környezettudatosság.  
Minden kültéri építmény igényel némi tisztítást, ugyan úgy a  GREEN  DECK 
padlóburkolatnak is szüksége van tisztításra ahhoz, hogy megőrizze szépségét és új állapotát. 
Ahhoz, hogy a padlóburkolat állapotát megőrizzük semmi másra nincs szükségünk, csupán 
alkalmanként szükséges szappanos vízzel átsöpörni és gyengéden átmosni egy nagynyomású 
mosóval.  
A GREEN  DECK antimikrobiális tulajdonságának köszönhetően teljes mértékben mikroba 
ellenálló és higiénikus az egész család számára. 
Mielőtt elkezdené: 
A GREEN  DECK wpc teraszburkolat, a könnyebb élhetőség céljából lett tervezve, éppen 
ezen okból kifolyólag különbözik a fától, vagyis a GREEN  DECK egy koextrudált összetett 
padlóburkolat, melynek ultra alacsony a fenntartása, kevés törődést igényel, tehát nincs 
szükség drága festékekre, védőkezelésre, illetve olajozásra és nem utolsó sorban az 
előállításánál az egyik legfontosabb szempont a környezettudatosság.  
Minden kültéri építmény igényel némi tisztítást, ugyan úgy a  GREEN  DECK 
padlóburkolatnak is szüksége van tisztításra ahhoz, hogy megőrizze szépségét és új állapotát. 
Ahhoz, hogy a padlóburkolat állapotát megőrizzük semmi másra nincs szükségünk, csupán 
alkalmanként szükséges szappanos vízzel átsöpörni és gyengéden átmosni egy nagynyomású 
mosóval.  
A  GREEN  DECK wpc teraszburkolat karbantartására vonatkozó első lépés az, hogy 
megbizonyosodjon, hogy a padlóburkolat megfelelően van lerakva. Javasoljuk, hogy 
részletesen olvassa el az Útmutató külön erre vonatkozó részét, mert ez a legfontosabb lépés 
arra, hogy a padlóburkolat megfelelően legyen lerakva, mert ez a kulcsa annak, hogy 
hosszútávon is megőrizze újszerűségét és szépségét. Az Útmutató könnyedén elérhető, illetve 
letölthető a www. wpc-teraszburkolatok.hu  weboldalról. 

 Ha lehetséges a burkolatot az építési folyamat végén rakjuk le. Ha erre nincs 
lehetőség, a burkolatot szükségszerű letakarni vízhatlan ponyvával, hogy 
megóvjuk az esetleges károsodástól. 

 Bizonyosodjon meg arról, hogy a kőművesmunka (cementezés) megfelelően 
lett elvégezve, mielőtt elkezdené lerakni a burkoló anyagot, ezért sokkal 
ésszerűbb, ha azután kezdi meg a lerakást, miután minden kőműves munka 
befejeződött. Elengedhetetlenül fontos, hogy óvja a burkolatot, amíg tart a 
cementezési folyamat. A pára vagy csapadék az ásványi lerakódásból, amely 
átszűrődik a kövekből illetve cementből miután a víz elpárolog, lerakódást 
hagy maga után. Ez csak akkor nem hagy sérülést a burkolaton, ha annak 
felülete megfelelően le van takarva, míg tartanak az építési munkálatok. 



 Az ásványok a talajból, illetve a száraz, hegyvidéki környezet is okozhat 
párásodást, amely által lerakódások képződhetnek a burkolat felületén. Ezen 
lerakódásokat okozhatja az eső, amely keveredik a tetőről lefolyt vízzel, a 
piszok, a talaj stb. Amikor a víz elpárolog, homályos felületet hagyhat a 
burkolaton, amely könnyedén lemosható róla. Azonban ha ezt a homályos 
felületet hosszabb ideig érintetlenül hagyjuk, sokkal nehezebb lesz a 
későbbiekben a letakarítása. 

 Egy nagynyomású mosó szükségszerű az Ön  GREEN  DECK burkolatának 
tisztításakor. Használja ezen készüléket 1500psi alatt és legalább 300mmm 
távolságról a takarítási művelet alatt.  

 Amikor a szappant használja, kövesse a gyártási előírásokat és először tesztelje 
egy nem észrevehető helyen, hogy megbizonyosodjon, hogy a tisztítószer nem 
okoz semmilyen felületi sérülést a burkolaton. 

 Azon tisztítószerek használata, amelyek fehérítőt tartalmaznak vagy savas 
bázisúak nem javasoltak. 

 Bizonyos termékek összetevői, mint például a rovarirtók, naptejek 
tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek károsíthatják a burkolat felületét. 
Kérjük bizonyosodjon meg arról, hogy ezen termékek használata nem a 
burkolat közelében történik. 

 Az úszómedencéhez tartozó vegyszerek szintén károsíthatják a burkolatot. Ha 
a medencében levő víz kémiai egyensúlya nem megfelelő, akkor ez a víz maró 
hatása miatt szintén károsíthatja a padlóburkolat felületét. A lehető legjobb 
megoldás az, hogy fenntartsuk a medence vizének kémiai egyensúlyát. A 
vegyszerek, amelyeknek nem megfelelő a Ph értékük foltokat, 
elszíneződéseket hagyhatnak a burkolaton. Nézzen utána a ’ Padlóburkolat a 
medence körül’ résznek további információért. 

A burkolat tisztítása:  
Használjon vagy kemény szálú partvist vagy nagynyomású mosót 

Még mire lesz szüksége: 
 Szappan/Tisztítószer 
 Víz 
 Vödör 
 Szivacs 
 Kemény szálú partvis 
 Nagynyomású mosó 

Első lépés: 
Vigye fel a szappanos vizet egy szivaccsal a burkolatra. 
Második lépés: 
Söpörje szét a folyadékot a burkolaton a keményszálú partvissal, és bizonyosodjon meg arról, 
hogy eltávolított minden szennyeződést a nyílásokból. A szemcsékkel párhuzamos irányban 
söpörjön, mert az hasznosabb. 



Harmadik lépés:  
Ha még mindig találni szennyeződést a burkolaton, akkor használja a nagynyomású mosót a 
felületen. 
Használja a nagynyomású mosóját 1500psi alatt és tartsa 300mmm távolságra a felülettől. 
A legjobb eredmény elérése érdekében a nagynyomású mosóval egyidejűleg használhat egy 
kemény szálú partvist és szappanos vizet. Javaslatunk az, hogy havonta legalább egyszer 
végezze el a fent említett tisztítási folyamatot, hogy megőrizze burkolatának újszerűségét. 
Kérjük nagy óvatossággal végezze a tisztítási procedúrát, hogy véletlenül se okozzon kárt a 
burkolatában 
Karbantartás: 

 Gondoskodjon padlóburkolatáról, amely tiszta és száraz. 
 A legjobb módja, hogy elkerülje a makacs szennyeződéseket, hogy azonnal letisztítsa 

a burkolatot, ahogy ezen szennyeződések megjelennek rajta. Az olaj, zsír és étel 
okozta szennyeződéseket minél előbb tüntessük el a felületről. 

 Ne hagyja, hogy az organikus anyagok megtelepedjenek burkolatának felületén. A 
levelek, ágak, melyek a résekben megtapadtak a természetes mozgás, szellő és 
nedvesség hatására. 

 A grill sütő használata előtt mindig terítsen le egy a padlót védő szőnyeget, hogy 
semmilyen kárt ne tehessen benne. 

 Figyeljen arra, hogy közvetlenül ne irányuljon a padlóburkolatra ereszcsatorna. 
 Ügyeljen a szellőző nyílás és a padlóburkolat közti megfelelő távolságra 
 A burkolat alatt fontos, hogy legyen laza a talaj, hogy a beszivárgó víz távozhasson 
 Soha ne használjon ásót vagy éles szerszámokat a padlóburkolaton 
 Ha bármilyen nagyobb tárgyat szeretne elmozdítani, mindenképpen tanácsoljuk, hogy 

felemelje azt, mintsem végighúzza a burkolat felületén. 
 Kérjük helyezzen a bútorok lábára padló védőket, hogy ezzel is megvédhesse 

burkolatát a nem kívánt sérülésektől. Ezek könnyen beszerezhetőek és az áruk is 
alacsony. 

 Abban az esetben, ha létrát használ a padlóburkolaton, helyezzen le egy furnérlemezt, 
hogy biztosítsa padlója épségét. További információkat a kézikönyv erre vonatkozó 
részében talál, továbbá néhány biztonsági tippet is olvashat. 

A padlóburkolat tisztítása 
Probléma a  GREEN  DECK megoldás 

Általános tisztítás Szárazon söpörje át, majd meleg szappanos 
vízzel és szivaccsal mossa át. 

A penész és rozsda eltűntetése 
Meleg szappanos vízzel és egy szivacs 

segítségével mossa át, majd egy kemény 
szálú partvissal, vagy egy nagynyomású 

mosóval mossa le. 
Olaj és zsír foltok Az olaj, zsír vagy étel okozta 

szennyeződéseket azonnal le kell takarítani. 



Használjon meleg, szappanos vizet, majd 
söpörje át egy kemény szálú partvissal, vagy 

mossa le egy nagynyomású mosó 
segítségével. 

Rozsda foltok 
Használjon meleg, szappanos vizet, majd 

söpörje át egy kemény szálú partvissal, vagy 
mossa le egy nagynyomású mosó 

segítségével. 
Építkezési nyomok Dörzsölje át az érintett felületet egy kevés 

alkohollal. 

Apró kopás, karcolás 
Használjon meleg, szappanos vizet, majd 

söpörje át egy kemény szálú partvissal, vagy 
mossa le egy nagynyomású mosó 

segítségével. 
Időjárási hatások 

Száraz söprűvel söpörje át, majd mossa le 
meleg szappanos vízzel, hogy minden piszok 

és szennyeződés eltűnjön. 

Madár hordalékok 
Használjon meleg, szappanos vizet, majd 

söpörje át egy kemény szálú partvissal, vagy 
mossa le egy nagynyomású mosó 

segítségével. 

A jég eltávolítása 

Hagyja, hogy a jég elolvadjon, majd söpörje 
le. A Kálcium Klorid vagy a kősó elősegíti 
az olvadást. A kálcium klorid vagy a kősó 

fehér foltot hagyhat, azonban ezt könnyedén 
el lehet távolítani szappanos meleg vízzel és 

egy partvis segítségével. 
Soha ne használjon fém tárgyakat, mint 
például fém ásót a jég eltűntetéséhez. 

Hőforrás és tűz 

A WPC termékek felveszik a hőt, amikor 
közel vannak a hőforráshoz. Sajátos 

elővigyázatosság szükséges az Eva-Last 
termékeket illetően is, amikor közel vannak a 

hőforráshoz, hogy megóvjuk mindenféle 
károsodástól. 

Gumi/vinil/latex lábtörlő 

A gumi lábtörlők, mint például a belépő- 
vagy grillezésnél használatos lábtörlők 

foltokat hagyhatnak a burkolaton. Ezek a 
foltok szappanos vízzel eltávolíthatóak, 

azonban tanácsolt gumi helyett inkább vinil 
lábtörlőt vagy színtartó szőtt szőnyeget 

használni. 

Építkezésen használt mész 
A színezett mész gyakori az építkezéseken, 

azonban ez szintén hagyhat különböző 
foltokat a burkolaton. Amennyiben teheti, 
helyettesítse a burkolat közelében ezeket 

fehér mésszel vagy púderrel. 
Ragasztószalag nyomok 

Használjon meleg, szappanos vizet, majd 
söpörje át egy kemény szálú partvissal, vagy 

mossa le egy nagynyomású mosó 



segítségével. 
 

Megjegyzés: A fent említett karbantartási feltételek figyelmen kívül hagyása  a  
GREEN  DECK által biztosított 5 éves garancia elvesztését okozza. 
Burkolat a medence körül 
Elengedhetetlenül fontos, hogy fenntartsa medencéje tisztaságát annak érdekében, hogy 
megőrizze az ön  GREEN  DECK termékének szépségét és újszerűségét. A medence vize 
okozhat némi károsodást a padlóburkolatában, kiváltképpen ha annak kémiai egyensúlya nem 
megfelelő. A víz kémiai egyensúlya a különböző vegyszerek megfelelő mennyiségétől függ. 
Ön valószínűleg nem fogja cserélni a vizet a medencéjében évekig. A folyamatos szűrés és 
fertőtlenítés segítségével eltávolítható az összes szennyeződés, amely a medence vizét 
kellemesen élvezhetővé teszi, azonban a víz kémiai egyensúlyát ez nem befolyásolja. 
A medence vize akkor megfelelő, ha a Ph érték, a lúgosság és a kálcium erőssége is 
megfelelő. Fenntartani ezt az állapotot azt jelenti, hogy a víz kémiai egyensúlya miatt nem 
tehet kárt a burkolatban. 
Ahhoz, hogy fenntarthassa ezt a higiéniát és állapotot, nem kell mást tennie csupán 
rendszeresen tesztelni a medence vizének Ph értékét, ásványi összetételét és telítettségi 
indexét, hogy ezek ne emelkedjenek a megfelelő érték fölé. Ha a medence vizének a Ph értéke 
nincs ellenőrizve és a megfelelő értéken tartva, akkor ez erős savasodáshoz vagy 
lúgosodáshoz vezethet, amely már kárt tehet a burkolat felületén. Ez a savas vagy lúgos 
környezet nagyon korrozív a legtöbb anyagra és színre nézve. 
Használjon megfelelő teszt csomagot a Ph szint, lúgosság és a kálcium keménységének heti 
mérésére. Itt egy lista az értékekről: 
pH = 7.4 - 7.6 
Lúgosság= 80 - 125 ppm (Márvány vakolat) 
Lúgosság = 125 - 150 ppm (Üveggyapot) 
Stabilizáló = 40 - 80 ppm 
Szabadklór-tartalom= 1 - 3ppm 
Kötött klór = 1 - 3ppm 
Kálcium= 175ppm - 225ppm 
Réz= 0ppm 
Vas = 0ppm 
*Kérjük vegye figyelembe, hogy a fent említett értékek változhatnak régió és éghajlat szerint! 
 
Fontos! Mely tisztítószereket kerülje: 
Nem ajánljuk erősen lúgos vagy savas tisztítószerek használatát a burkolat felületén. Ezeket 
tartalmazzák a fehérítők, mint például a nátrium-hipoklorit és egyes tisztítószerek hatóanyaga 
is nagy mértékben károsíthatja burkolatának felszínét. Ajánljuk elkerülni ezeket a 
vegyszereket. 
 



Kellemes szabadtéri időtöltést! 


