KARTA PRODUKTU
Deski tarasowe i elewacyjne RelaxWood
RelaxWood to gotowe do montażu deski tarasowe i elewacyjne.
Deski RelaxWood są w 100% ekologiczne i przyjazne środowisku, surowiec stosowany do ich
produkcji pochodzi z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej, a zastosowane powłoki malarskie
nie zawierają rozpuszczalników ani niebezpiecznych substancji chemicznych.
Innowacyjny system powłok oparty na innowacyjnej technologii zapewnia najlepszą ochronę drewna
przed warunkami atmosferycznymi. Dzięki specjalnej recepturze deski z kolekcji RelaxWood są
zabezpieczone nie tylko przed działaniem wody czy promieni UV, ale również przed grzybami i
szkodnikami.
Jak przebiega proces produkcji desek RelaxWood?
Wysokiej jakości surowiec po suszeniu komorowym, struganiu i 3-krotnym sortowaniu jest
uszlachetniany poprzez maszynowe nanoszenie specjalnych powłok malarskich ze wszystkich stron:
jednej powłoki gruntująco-impregnującej oraz w zależności od wybranej wersji wykończenia
jednej powłoki koloryzującej (wersja Standard)
lub
dwóch powłok koloryzujących (wersja Premium).
Charakterystyka desek RelaxWood zależna jest od gatunku drewna zastosowanego do ich produkcji.
W zależności od zakupionego gatunku drewna z serii RelaxWood udostępniana jest odpowiednia
Karta sortowania materiału i Karta produktu.
Zalety malowania maszynowego:
- powłoki malarskie nakładane są w pomieszczeniu zamkniętym, w środowisku niezapylonym o stałej
temperaturze i wilgotności
- powłoki nanoszone są bez względu na panujące warunki atmosferyczne
- powłoki nanoszone na materiał charakteryzują się stałą grubością, co jest niemożliwe do uzyskania
w przypadku zastosowania pędzla
- oszczędność czasu – brak potrzeby samodzielnego malowania, wygospodarowania miejsca na
składowanie i suszenie, oczekiwania na wyschnięcie poszczególnych warstw
- oszczędność pieniędzy - gotowe deski RelaxWood są tańsze w porównaniu do zakupu surowych
desek tarasowych, produktów gruntujących i powłok koloryzujących oraz pędzli, nie licząc pracy i
czasu potrzebnego do wykonania tych prac.
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Co musisz wiedzieć kupując gotowe deski RelaxWood:
- odcień desek w katalogu, czy na monitorze może różnić się od faktycznego odcienia na drewnie,
jest to spowodowane ustawieniami maszyn drukarskich oraz monitorów komputera/tabletu/telefon
- kolor na deskach nie jest jednolity, surowe deski różnią się od siebie odcieniem co jest widoczne
również po pomalowaniu
- deska ryflowana i deska gładka pokryte tym samym kolorem będą różnić się intensywnością koloru,
zazwyczaj kolor na desce ryflowanej jest intensywniejszy
- ze względu na różnorodność w strukturze drewna jedne partie desek przyjmują większą ilość
pigmentu a drugie mniejszą, jest to nie do uniknięcia niezależnie od sposobu nanoszenia powłoki
- stosowane powłoki malarskie są produktem transparentnym – wszelkie cechy drewna typu sęki,
pęknięcia, kieszenie żywiczne etc. będą widoczne również po pomalowaniu
Jeśli się wahasz co do wyboru koloru, przed zakupem zamów próbkę deski RelaxWood w wybranym
odcieniu.
Montaż:
Deski tarasowe i elewacyjne RelaxWood montuje się w taki sam sposób jak tradycyjne deski
tarasowe.
Przy transportowaniu i magazynowaniu należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić powłoki
malarskiej.
Czoła desek, jak również wszelkie miejsca po docinaniu należy zabezpieczyć olejem RelaxWood.
Po zamontowaniu na konstrukcji warto zaolejować miejsca, w których znajdują się wkręty, aby
dodatkowo spenetrować drewno w miejscu wiercenia.
Konserwacja:
Pod wpływem warunków atmosferycznych deski RelaxWood podlegają naturalnemu procesowi
patynowania wierzchniej warstwy, aby powstrzymać ten proces i zwiększyć żywotność drewna należy
je olejować zazwyczaj raz / dwa razy do roku olejem RelaxWood w wybranym odcieniu.
Olej RelaxWood zakupisz w sklepie Komplex Market.
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