1. Odstraňte volné nečistoty.

2. Navlhčete a udržujte vlhké
po dobu 15 minut.

Vodní stopy.

CLASSIC Varia z POWOLITU s větrací mřížkou

4. Spláchněte vodou, odstraňte vodu pomocí
stěrky a nechte uschnout.

Po čištění vodou.

Pokyny pro péči

Eliminace skvrn od deště

Poprodejní servis

Dobrá volba

Po vybudování terasy megawood® by se mělo provést první čištění paluby, aby se setřel prach
z výroby. Pravidelná péče minimalizuje trvalé usazeniny jako je pyl, prach a usazeniny organických
nečistot. Doporučujeme terasu vyčistit nejméně 2x ročně, v případě potřeby a u (částečně)
zastřešených teras i častěji. Venkovní teplota by při tom měla činit nejméně 15°C. Při čištění
postupujte následovně:

Počasí nelze jak známo ovlivnit. Vodní stopyy po srážkách nebo stopy s usazeninami prachu
jsou nevyhnutelným důsledkem a vyskytují se často v přechodové oblasti zastřešení nebo na
volných plochách. K odstranění stačí opláchnutí čistou vodou. Pravidelné čištění a péče o
plochy brání vzniku nových vodních skvrn a zmenšuje časem tento efekt.

megawood® Vám coby vlastníkovi terasy nabízí i po nákupu zajímavý balík servisu a služeb pro
Vaši terasu.

megawood® – je opticky a na ohmat jako dřevo. Je homogenní, kompletně probarvený a nemá
plastový povlak. Poškození povrchu lze jednoduše mechanicky opracovat a po pár týdnech
povětrnostních vlivů má terasová paluba znovu rovnoměrný barevný odstín.

1. Zameťte suché volné nečistoty z povrchu terasy.
2. Celou plochu terasy dostatečně namočte a udržujte min. 15 minut vlhkou.
3. Vyčistěte terasu pomocí kartáče. Pokud je vyžadováno hlubší čištění, použijte povrchový
čistič s rotačním kartáčem.
4. Důkladně opláchněte palubu terasy čistou vodou z vodovodu. Stáhněte gumovou stěrkou
a nechte uschnout.
Upozornění: Spád nejméně 2 % usnadňuje péči o terasu, protože se maximálně zabrání tvorbě skvrn.

Další informace získáte na naší internetové stránce na:
www.megawood.com/pﬂege. Videa s radami pro čištění můžete shlédnout i na
www.youtube.com/megawood_com.

Důkladné čištění
Sluneční svit a déšť dokážou samy odstranit mnoho druhů skvrn. Odolné nečistoty
lze ošetřit speciálním ekologickým abrazivním práškem. Neobsahuje tenzidy, ani jiné
chemikálie a neohrožuje podzemní vody. 2 kg prášku stačí na cca 20 m2 plochy.
1.
2.
3.
4.

Na předčištěnou a namočenou palubu rovnoměrně rozprašte prášek.
Kartáčem jej vmasírujte a vydrhněte.
Poté důkladně opláchněte vodou a stáhněte gumovou stěrkou.
Použití s kartáčem a čistou vodou. V případě potřeby opakujte.

Neopracovávejte citlivé plochy nebo je předtím olepte. Nepoužívejte na koextrudované
terasové paluby! Další informace a pokyny k používání zjistíte z etikety nebo je naleznete na:
www.megawood.com/scheuerpulver.

Kromě profesionálního čištění můžete pro svoji terasu také uzavřít smlouvy o údržbě s
pravidelnými servisními intervaly.
Zprostředkujeme Vám servisního partnera ve Vaší blízkosti.
Zašlete nezávislou poptávku prostřednictvím našeho kontaktního formuláře:
www.megawood.com/kontakt

Bezpečnost – Od roku 2005 bylo položeno více než 11 milionů metrů čtverečných terasových
palubek od společnosti NOVO-TECH. Tato velikost namontovaných ploch a naše zkušenost Vám
nabízejí vysokou míru bezpečnosti.

Promyšlená terasa
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Kvalita – Naše výrobky jsou „Made in Germany“ a jsou nepřetržitě kontrolovány interními místy
a pravidelně externími místy z hlediska kvality. Nesou pečeť kvality Gütegemeinschaft Holzwerkstoﬀe e.V. Společnost NOVO-TECH je certiﬁkovaná podle ISO 9001.
Odpovědnost – U nás je zahrnuta bezpečnost pro děti. megawood® např. neobsahuje
změkčovadla a PVC. Náš materiál splňuje všechny požadavky podle DIN EN 71-3.
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Světy výrobků megawood®
rozmanité aplikace,
dřevěný materiál pro
Vaši venkovní oblast!
Vyleštění např. nábytkem.

Více dobrých důvodů a odpovědí k megawood®
naleznete pod vedlejším QR kódem nebo na
www.megawood.com/gute-gruende

Fasádový systém

... po působení povětrnostních vlivů.

Další informace naleznete v montážním plánu
a pod vedlejším QR kódem:
www.megawood.com/farbvielfalt

Konstrukční dřevo
Vnesení přírodních vláken.

... po mechanickém ošetření.

Plot a pohledová ochrana

Vážený zákazníku,
gratulujeme Vám k Vaší terase megawood®. Získali jste výrobek, který
se skládá z až 75 % přírodních vláken z trvale udržitelně obhospodařovaných lesů, které zásobují náš dřevozpracující průmysl. Kladné
vlastnosti dřeva, které u megawood® dominují, byly posíleny
přidáním vysoce kvalitních polymerů a přísad. Výsledkem je polymerem vázaný dřevěný materiál s dlouhou životností, který je jako
biokompozitní materiál nejvhodnější pro venkovní použití.

Rozmanitost barev

Zrání barev

Život na terase

Pestrý barevný program palubek pro chůzi naboso megawood® se orientuje na přírodní barevné
odstíny a začlení se tak harmonicky do Vaší zahrady. Nepatrné barevné odchylky a stínování
jsou žádoucí a zdůrazňují dřevěný vzhled. Zamíchání palubek před položením zajistí vyvážený
celkový obraz.

Palubky pro chůzi naboso megawood® nemají plastový povlak. Vzhled a haptika palubek jsou
určené přírodním dřevem. Po cca 6-8 měsících působení povětrnostních vlivů získají palubky
svůj konečný vzhled. Barevné rozdíly způsobené různými okamžiky pokládky nebo otevřenými
obaly se vyrovnají. Při zrání barev se vytvoří na povrchu patina. U zastřešených teras může
tento proces podle intenzity povětrnostních vlivů trvat déle.

Používáním terasy vznikají stopy používání nebo „vyleštění“ na povrchu. Časem se
vyrovnají a zmizí zpravidla působením přírodních povětrnostních vlivů. Na pravidelně
čištěných terasách vznikají méně viditelné stopy používání.

CLASSIC

Naše prodejce se zpětným odběrem označené
naleznete ve
vyhledávání prodejců na: www.megawood.com/haendler

Z důvodu použitých surovin může dojít k mírným vměstkům přírodních vláken. Ta mohou
po vystavení povětrnostním vlivům či nasáknutím vodou vystoupit na povrch. Používáním
terasy částice v průběhu doby postupně vymizí. Můžete je odstranit také mechanickou
cestou. K poškození výrobku tím nedojde.
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Jsme přesvědčeni, že budete se svojí terasou megawood® spokojeni i
po mnoha letech. Budete-li si přesto někdy přát jinou barvu nebo
povrch, odevzdejte prosím své použité palubky u svého prodejce
k vrácení. Využijeme materiál v našem okruhu opětného zužitkování
materiálů na 100 % znovu. Tímto způsobem vzniknou z Vašich
starých teras megawood® nové ekologické výroby.

Skutečná přírodní vlákna

SIGNUM

Výběr přírodních barev:

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ

C
SEL GRIS

INGWER

LORBEER

MUSKAT

PŘÍRODNÍ
HNĚDÁ

TONKA

OŘÍŠKOVĚ
HNĚDÁ

ČEDIČOVÁ
ŠEĎ

PREMIUM

LÁVOVĚ
HNĚDÁ

BŘIDLICOVĚ VARIA HNĚDÉ VARIA ŠEDÉ

PREMIUM PLUS

DYNUM

VARIA
ČOKOLÁDOVÉ

MUSKAT

TONKA

Další informace naleznete na webové stránce megawood® na:
www.megawood.com/bast
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VARIA
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NIGELLA
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HNĚDÁ
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SEL GRIS

INGWER

NÁDOBA NA
KVĚTINY

LORBEER

A PO POKLÁDCE

B PO 1-2 MĚSÍCÍCH

C PO 6-8 MĚSÍCÍCH
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