
P R E M I U MP R E M I U M

WSKAZÓWKI PIELĘGNACYJNE



Deski MyDeck Premium zostały zaprojektowane tak 
by być bezproblemowym rozwiązaniem na taras.
Odmiennie niż drewno, deski MyDeck Premium wy-
magają minimalnej pielęgnacji i uwagi. Zbędne są tu 
zabiegi pielęgnacyjne tradycyjnie stosowane przy 
drewnie naturalnym takie jak kosztowne malowanie 
czy szlifowanie. Niemniej jednak deski tarasowe 
MyDeck Premium tak jak każda powierzchnia wy-
magają okresowego zamiatania oraz mycia, najle-
piej za pomocą wody i płynu czyszczącego/mydła. 
Powierzchnia desek ma właściwości antybakteryj-
ne, dzięki czemu jest bezpieczna dla całej rodziny.
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Zanim zaczniesz:
Pierwszą sprawą jest sprawdzenie czy deski są poprawnie zamontowane. Zachęcamy abyś zapoznał się ze 
wskazówkami montażowymi MyDeck Premium, które otrzymałeś przy zakupie swojego tarasu, możesz je 
także pobrać ze strony internetowej dystrybutora www.komplexmarket.pl

Prawidłowa instalacja tarasu jest podstawą dla długiej żywotności i trwałości konstrukcji, a także 
łatwości późniejszej pielęgnacji.

<jeśli to możliwe pozostaw montaż tarasu na sam koniec ewentualnej budowy, w innym przypadku dbaj aby 
był odpowiednio zabezpieczony tak, by ochronić go przed ewentualnymi uszkodzeniami czy zabrudze-<
niami, które mogłyby powstać podczas prac budowlanych<

<upewnij się że słupki konstrukcyjne zostały ustawione poprawnie, montaż samych desek pozostaw na 
koniec gdy wszelkie prace cementowe zostaną zakończone, zmniejszy to ryzyko zabrudzeń <

<minerały z gleby wraz deszczówką mogą powodować powstawanie nalotu na deskach, gdy tego typu 
zabrudzenie zostanie zauważone należy je usunąć za pomocą wody<

<myjka ciśnieniowa będzie dobrą pomocą przy czyszczeniu desek MyDeck Premium, sugerowane ciśnienie 
nie powinno przekraczać 1500pcs, pamiętaj także aby zachować minimum 300 mm odstęp pomiędzy dyszą 

a deskami<
<jeśli do mycia używasz płynu/mydła stosuj się do wytycznych producenta danego środka a przed zastoso-

waniem wykonaj próbę na niewidocznej części tarasu bądź na ścinku deski<
<nie zaleca się stosowania środków czyszczących zawierających kwasy czy wybielacz
<niektóre składniki środków czyszczących odstraszające szkodniki/owady czy zawierające filtr UV mogą 

wejść w niepożądaną reakcję z powierzchnią desek dlatego lepiej ich unikać<
<niektóre środki czyszczące do basenów mogą uszkodzić powierzchnię desek, jeśli poziom pH wody nie 

jest utrzymywany na odpowiednim poziomie, woda w basenie może stać się wysoce nasycona i tworzyć <
korozyjne środowisko, które może mieć negatywny wpływ na deski. Wskazane jest aby utrzymywać <
prawidłowe pH wody o niezbyt wysokim nasyceniu. Więcej informacji na ten temat w sekcji – Taras wokół <
basenu.<
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1.
CZYSZCZENIE TARASU 
– stosowanie szorstkiej szczotki bądź myjki 
– ciśnieniowej 

Potrzebujesz:
<mydło/środek czyszczący

wodę<
wiadro<
gąbkę<
szorstką szczotkę<
myjkę ciśnieniową<

Krok 1:
Nałóż wodę z mydłem /środkiem czyszczącym na deski za pomocą gąbki

Krok 2:
Użyj szczotki aby usunąć zabrudzenia, nie zapomnij o szczelinach pomiędzy deskami, najlepiej 
wykonywać czyszczenie wzdłuż słoi

Krok 3:
Jeśli na powierzchni desek nadal znajdują się zabrudzenia z pomocą przyjdzie myjka ciśnieniowa. 
Pamiętaj aby stosowane ciśnienie nie przekraczało 1500 psi oraz by zachować co najmniej 300 mm 
odstęp dyszy od desek. Najlepszy efekt uzyskasz przy jednoczesnym szorowaniu tarasu za pomocą 
szorstkiej szczotki z mydłem / środkiem czyszczącym. 
(Aby utrzymać taras w czystości zalecamy mycie tarasu przy zastosowaniu myjki ciśnieniowej co najmniej 
raz w miesiącu).
Zachowaj szczególną ostrożność przy stosowaniu myjki ciśnieniowej gdyż jej nieprawidłowe użycie może 
uszkodzić deski. 
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2.
DBANIE O TARAS
<utrzymuj powierzchnię tarasu suchą i czystą
<ewentualne plamy usuwaj natychmiast po ich zauważeniu
<nie pozwól na zaleganie liści, igieł, ziemi etc. na powierzchni tarasu oraz w szczelinach pomiędzy 

deskami, zaleganie tego typu zabrudzeń pomiędzy deskami hamuje przepływ powietrza niezbędny dla <
prawidłowej wentylacji tarasu<

<połóż pod grillem matę zabezpieczającą aby ochronić taras przed plamami z żywności, w szczególno-
ści przed tłustymi plamami<

<wyeliminuj odpływ z rynien z powierzchni tarasu
<nie stosuj żadnych metalowych narzędzi ani narzędzi z ostrymi krawędziami na powierzchni tarasu
<nie szuraj przedmiotami po tarasie aby uniknąć niepotrzebnych zarysowań
<wszelkie meble, donice etc., zabezpiecz od spodu w celu wyeliminowania powstawania ewentualnych 

zadrapań i uszkodzeń<
<korzystając z drabiny na tarasie pamiętaj o zabezpieczeniu powierzchni pod nią



3.
CZYSZCZENIE TARASU
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Zwyczajowe czyszczenie

Usuwanie pleśni i nalotów

Tłuste plamy, smar

Plamy z rdzy

Zabrudzenia budowalne

Niewielkie zarysowania

Ptasie odchody

Usuwanie lodu

Maty, wycieraczki gumowe/ lateksowe

Ślady po taśmie

Cotygodniowe zamiatanie, mycie wodą z mydłem/płynem 
czyszczącym.

Zastosuj ciepłą wodę z mydłem/ środkiem czyszczącym, a 
następnie wyczyść za pomocą szorstkiej szczotki bądź oczyść 
przy użyciu myjki ciśnieniowej.

Wszelkie plamy oleiste powinny być usuwane tak szybko jak to 
możliwe za pomocą szorstkiej szczotki bądź myjki ciśnieniowej.

Zastosuj ciepłą wodę z mydłem/ środkiem czyszczącym, a 
następnie wyczyść za pomocą szorstkiej szczotki bądź oczyść 
przy użyciu myjki ciśnieniowej.

Zastosuj trochę alkoholu na zabrudzoną powierzchnię.

Zastosuj ciepłą wodę z mydłem/ środkiem czyszczącym, a 
następnie wyczyść za pomocą szorstkiej szczotki bądź oczyść 
przy użyciu myjki ciśnieniowej.

Zastosuj ciepłą wodę z mydłem/ środkiem czyszczącym, a 
następnie wyczyść za pomocą szorstkiej szczotki bądź oczyść 
przy użyciu myjki ciśnieniowej.

Pozwól aby lód stopniał a następnie wytrzyj taras. Do tego celu 
możesz zastosować sól bądź chlorek wapnia, ewentualne 
plamy po tego rodzaju zabiegu łatwo usuniesz ciepłą wodą 
z mydłem/środkiem czyszczącym, a następnie wyczyścisz za 
pomocą szorstkiej szczotki bądź myjki ciśnieniowej. Nigdy nie 
usuwaj śniegu przy użyciu metalowej łopaty/ szufli.

Należy zachować szczególną ostrożność gdy deski 
kompozytowe są usytuowane blisko źródeł ognia.

Mogą pozostawiać ślady na deskach, które łatwo usunąć za 
pomocą wody i mydła/środka czyszczącego, jednakże zaleca się 
stosowanie mat/wycieraczek winylowych bądź materiałowych/ 
tkanych w celu uniknięcia powstawania zabrudzeń.

Zastosuj ciepłą wodę z mydłem/ środkiem czyszczącym, a 
następnie wyczyść za pomocą szorstkiej szczotki bądź oczyść 
przy użyciu myjki ciśnieniowej.

Źródła ciepła i ogień

PROBLEM ROZWIĄZANIE



P R E M I U M

4.
TARAS WOKÓŁ BASENU
Nieodpowiednia woda basenowa może mieć wpływ na deski MyDeck Premium, w szczególności gdy posiada 
nieprawidłowe pH. Bilansowanie wody w basenie polega na zachowaniu prawidłowego poziomu chemika-
liów. Ciągłe filtrowanie i dezynfekcja wody jest niezbędna by utrzymać basen w dobrej kondycji niemniej 
jednak zbyt duża ilość chemikaliów może mieć wpływ na deski tarasowe. Środki te są bardzo żrące i mogą 
powodować między innymi poniższe uszkodzenia tworzyw sztucznych: odbarwienia, zmiany w kolorystyce, 
osłabienie odporności na promienie UV etc. Prawidłowo zbilansowana woda w basenie ma odpowiedni 
poziom pH, zrównoważoną alkaiczność oraz odpowiedni poziom twardości. Przy zachowaniu odpowiednie-
go poziomu pH woda basenowa nie ma negatywnego wpływu na deski tarasowe MyDeck Premium. 

5.
Środki czyszczące, które należy 
unikać
Nie zalecamy stosowania silnie ¿r¹cych b¹dŸ kwasowych detergentów, a tak¿e œrodków zawieraj¹cych 
wybielacz gdy¿ mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw na deski MyDeck Premium.

Życzymy przyjemnego użytkowania tarasu!



Dziekanów Polski / Łomianki ul. Kolejowa 299<

INFOLINIA 22 751 52 60
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