
stupňa UV žiarenia a následne bude prvé tri roky svietiť minimálne. Akékoľvek zosvetlenie v najbližších 
rokoch už nebude pre ľudské oko postrehnuteľné.

Hoci je Premium Classic Deck pomerne odolný materiál, je mimoriadne dôležité, aby sa nedal použiť ako 
nosná konštrukcia. To znamená, že by ste na ňom nemali stáť s autom alebo iným ťažkým vozidlom, 
pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu materiálu. Najlepší povrch na inštaláciu je pripravený betónový 
povrch. Ak je montáž realizovaná na nepevnom podklade, tj môžu byť opláštené piliere, mosty, výškové 
balkóny na železnej konštrukcii, potom je potrebné podklad odborne zabezpečiť bez ohľadu na montáž 
WPC.

Náš produkt Premium Classic WPC (drevoplasto-
vý kompozit) pozostáva zo 60 % z drevených 
vlákien (bambus, drevitá múčka), z 30 % z tepelne 
expandovateľného,   recyklovaného plastu a z 10 
% z ďalších prísad, ktoré sú lisované pri vysokých 
teplotách a tlakoch. Jeho vysoký podiel dreva 
zaisťuje krásny, estetický vzhľad dreva a vďaka 
obsahu plastov je mimoriadne odolný.

Pri výbere farby je potrebné brať do úvahy, že 
materiál prejde v prvých mesiacoch po kúpe 
prirodzenou farebnou zmenou v závislosti od 

-

-
-
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Vzhľad:
Jeho 60% obsah bambusu mu dodáva krásny, estetický vzhľad ako skutočné drevo.

Odolný:
Vďaka svojmu zloženiu na rozdiel od dreva poskytuje dlhotrvajúcu kvalitu bez špeciálnej povrchovej 
úpravy. Je odolný voči škodlivým hubám a škodcom, nehnije, nepraská, nedeformuje sa.

Odolný voči poveternostným vplyvom:
Veľmi dobre odoláva počasiu. Neabsorbuje vlhkosť, je odolný aj voči nepretržitému UV žiareniu. Treba si 
uvedomiť, že vďaka plastovému obsahu Decka sa môže zahriať na konštantne vysokú teplotu. Počas 
týchto období sa treba vyhýbať kontaktu s bosými nohami.

Jednoduché opracovanie:
Jednoduché rezanie, pílenie a mierka pomocou jednoduchých nástrojov (vŕtačka, skrutkovač, píla). Jedno-
duchá inštalácia. Odporúčame kotúčové píly s čo najhustejšími zubami, aby ste si nepretrhli hranu a vytvo-
rili rovnomerný rez.

Čistenie:
Pri vode sa to bežne stáva, no pri odolnejších škvrnách to už nestačí. Na odstránenie mastných mastných 
škvŕn použite na tento účel vyvinutý čistič Mellerud WPC. Pri práci na betóne a pevných povrchoch je 
povolené použitie vysokotlakového čističa. Toto sa však nesmie brať do úvahy, ak bola pokládka vykonaná 
na piesčitom štrkovom povrchu. V zime sa vyhýbajte používaniu korozívnych protišmykových materiálov. 
Sneh odstráňte plastovou lopatou na sneh, aby ste predišli poškriabaniu kovovej lopaty. Musíme vás 
upozorniť na skutočnosť, že pastelky, mastné škvrny a atramentové škvrny nemožno vždy odstrániť.

Povrch:
Nepraská, nepraská, je absolútne vhodná pre deti. Môžete po nej dokonca chodiť naboso. V závislosti od 
počasia sa materiál môže zahriať, s tým treba počítať. Jeho mikrodrážkovaný povrch zaisťuje nekĺzavosť, 
čo je výhodné najmä vtedy, ak sa systém Premium Classic používa na dizajn bazénov a mól.
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Povrchová úprava:
Jednou z najdôležitejších vlastností WPC produk-
tov je, že nevyžadujú špeciálnu povrchovú úpravu 
kvôli ich odolnosti. Treba si však uvedomiť, že 
existujú výrobky na ošetrovanie WPC, impreg-
načné prostriedky, ošetrujúce oleje, pomocou 
ktorých sa dá WPC zabezpečiť dlhotrvajúci este-
tický zážitok. V našom obchode výhradne predá-
vame produkty pre WPC starostlivosť od Melle-
rud, profesionálnej nemeckej čistiacej a ošetrova-
teľskej firmy. Poskytuje celoročnú UV odolnosť a 
zachovanie farby vďaka ošetreniu výživným 
olejom. Ošetrením impregnačným prostriedkom zabraňuje vstrebávaniu mastných, olejových škvŕn do 
materiálu a má tiež mimoriadny vodoodpudivý účinok. A všeobecný čistiaci prostriedok obsahuje profesio-
nálne materiály vyvinuté výhradne na všeobecné čistenie WPC, s ktorými je čistenie všeobecného povrchu 
WPC hračkou.

Ochrana životného prostredia:
Je vyrobený zo 100% recyklovateľných materiálov a pri výrobe nevypúšťa žiadne znečisťujúce látky.

Život:
WPC palubovky majú životnosť viac ako 15 rokov. Zaručuje dlhotrvajúcu kvalitu. Starostlivosťou a ošetro-
vaním dokážeme udržať čerstvosť povrchu po dlhú dobu, no je veľmi dôležité zdôrazniť, že ak ho nebudete 
chcieť ošetrovať, nebude to na úkor životnosti materiálu. Správna konštrukcia je jedným z najdôležitejších 
aspektov pre udržanie dlhej životnosti WPC. Uvedomte si dilatačné vlastnosti materiálu, je veľmi dôležité 
dodržať dilatačnú vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami. Nedodržanie spojovacej vzdialenosti medzi 
prvkami počas inštalácie môže viesť k zvlneniu, praskaniu a predčasnému starnutiu materiálu. Rovnako 
dôležitá je príprava na inštaláciu, maximálna vzdialenosť medzi stromami vankúšov alebo správne upnu-
tie rozperných spôn.

Použitie:
Vzhľadom na hrúbku a dizajn systému Premium Classic Patio je vhodný predovšetkým na stavbu terás, 
brehov bazénov, záhradných chodníkov, mól, plotov alebo aj chodníkov pre domáce použitie. Okrem toho 
z nej vieme vyrobiť kvetinový box, búdu pre psa a kŕmidlo pre vtáky, to je ponechané na fantázii kupujúce-
ho.

Felületkezelés:
-

-

kizárólagosan forgal-
mazzuk a Mellerud -

-
-

Környezetvédelem:
-

Élettartam:

-

-

-
-

Felhasználása:

-
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Záruka:
Na produkty Premium Classic poskytujeme 10-ročnú záruku. Naša 
spoločnosť garantuje, že jej prémiové klasické produkty do 10 rokov od 
kúpy nezhnijú, neprasknú / nepopraskajú a nepoškodia ich pestovate-
lia ani iní škodcovia. V prípade, že v priebehu 10-ročného intervalu 
dôjde k poškodeniu zakúpených produktov niektorou z vyššie 
uvedených možností, alebo ak sa na produkte zistí výrobná chyba, WPC 
Wood & Plastic Kft. poškodený obklad terasy na vlastné náklady vymení .

Na čo sa záruka nevzťahuje:
   • tškody spôsobené požiarom, bleskom, povodňou alebo inými prírodnými katastrofami (vyššia moc)
   • poškodenie spôsobené nesprávnym používaním výrobku
   • Škody spôsobené pri dodávke produktu zákazníkom
   • poškodenie spôsobené príslušenstvom používaným inými distribútormi
   • škody vzniknuté pri implementácii produktu nezávisle od našej spoločnosti
   • na bežné nosenie alebo mierne sfarbenie
   • akákoľvek príčina nesúvisiaca s chybami produktu 

Je dôležité vedieť, že hoci WPC krytiny nevyžadujú špeciálnu povrchovú úpravu a poskytujú dlhotrvajúci 
estetický zážitok, môžu sa kvôli obsahu dreva poškodiť, ak sa nepoužívajú na určený účel.

Vďaka ich dutej konštrukcii môžu pri väčšom náraze alebo tlaku na povrch v jednom bode prasknúť. Ostré 
predmety, topánky na vysokom opätku alebo dokonca stolička s kovovými nohami môžu povrch poškria-
bať. Tieto povrchové poškodenia nemusia nevyhnutne spôsobiť veľkolepé poškodenie produktov Premium 
Classic, pretože naše produkty sú vo svojom materiáli zafarbené, takže škrabance sú na nich menej 
viditeľné.

Náš WPC Čistiaci olej a Impregnant výrazne pomáhajú zosvetliť tieto typy škrabancov, ale zohrávajú 
dôležitú úlohu aj v prevencii, pretože ak povrch ošetríme týmito látkami, vstrebe sa menej mastnoty či 
olejových škvŕn z vypadnutého jedla. spomenúť, že farebná stálosť materiálu je výrazne zvýšená a má tiež 
vodoodpudivý účinok.

Nevystavujte sálavému teplu! Na WPC krytiny neodporúčame používať rôzne grily a záhradné grily, 
pretože prehriate WPC sa môže zdeformovať, zafarbiť alebo poškodiť. Ak by k tomu predsa len došlo, 
odporúča sa použiť tepelne odolnú fóliu, aby sa predišlo možnému zraneniu.

Komárno, 2022. 05. 11.


