ONDERHOUD EN REINIGINGSHANDLEIDING
Hoewel Supradeck™ weinig onderhoud nodig heeft wordt er geadviseerd om het parket
regelmatig te reinigen om de schoonheid van het product te behouden.
BELANGRIJKE AANBEVELINGEN
• De planken van Supradeck® kan onder druk worden gewassen met behulp van een ventilatortipspuit
en in de richting van de korrel worden aangebracht. De minimale afstand moet ongeveer 30 cm
zijn en de druk moet minder dan 106 kg/cm (1500 psi) bedragen. Let erop dat u de planken
beschadigt.
• Spuit regelmatig water over het terras om stuifmeel en vuil te verwijderen. Ze kunnen
schimmelvlekken veroorzaken in vochtige gedeeltes.
• Gebruik geen metalen schep om ijs of sneeuw te verwijderen.
• Wees voorzichtig bij het lopen op blote voeten.
V LEKKEN
De meeste vlekken kunnen worden verwijderd met water en zeep. Gebruik altijd een nietmetalen
borstel in de richting van de strepen. Olie-, vet- en voedingsvlekken moeten onmiddellijk
worden gereinigd. Olie en vet kunnen een speciaal product nodig hebben. Neem hiervoor
contact op met de fabrikant.
TANINOS
Tannines kunnen zich vormen wanneer stuifmeel, harsen of andere organische resten tussen
de strepen van de pallet worden ingebed. Gebruik een slang of bezem om vuil te verwijderen.
Door het platform schoon te houden wordt ontstaan ervan vermeden.
IJS EN SNEEUW
Gebruik calciumchloride of zoutsteen om sneeuw en ijs te verwijderen. Dit kan witte resten
achterlaten die gemakkelijk kunnen worden verwijderd met water en zeep.
S CHIMMEL EN MOS
Schimmel en mos kunnen op het platform verschijnen als er stuifmeel-, blad-, gras-, hout-, hars,
….resten aanwezig zijn en als de omstandigheden van warmte en vochtigheid optimaal zijn. Om
dit te voorkomen, moet het parket regelmatig met water worden bespoten om ophoping te
v oorkomen.
Als er schimmel en mos opduiken, gebruik dan zeep en water om het terras schoon te
maken.
VUUR
Brand, houtskool of andere intense hittebronnen kunnen de Supradeck planken beschadigen.
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Extreme voorzichtigheid wordt vereist als er in de buurt vuur, barbecues, brandende resten,
werk dat een soldeerpistool vereist, plaatsvinden.
METSELRESTEN
Als er verbouwingen worden uitgevoerd, moet het parket met een dekzeil of luifel worden
afgedekt, omdat er witachtige afzettingen op het oppervlak kunnen ontstaan.
Probeer uw constructie of verbouwing met metselwerk af te ronden voordat u het parket hebt
gelegd.
STATISCHE ELEKTRICITEIT
Droge omgevingen of met veel wind kunnen leiden tot tijdelijke omstandigheden van statische
elektriciteit, die kunnen variëren afhankelijk van het klimaat en de plaatselijke omstandigheden
Warmtepompen en drogers die dicht bij het terras staan of er naartoe wijzen, kunnen ook
statische elektriciteit naar het terras opwekken. SUPRADECK™ beveelt SupraStatic aan om dit
fenomeen te verminderen. Na verloop van tijd zullen de effecten van statische elektriciteit
afnemen.
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