Upozornění k manipulaci, čištění a péči terasových desek povrstvených
hloubkovou ochranou DUROSAVE® EXTRA
Manipulace při přepravě a pokládce
Produkty povrstvené hloubkovou ochranou DUROSAVE® EXTRA musí být chráněny před
mechanickým poškozením povrchu při přepravě, meziuskladnění nebo pokládce. Použijte provazy,
které jsou v balíku, abyste ochránili povrch před vnějšími vlivy jako je náraz nebo otěr. Chraňte
produkty před započetím pokládky proti vlhkosti pečlivým přikrytím fólií. Vlhkost v balíku může
díky chemicko-fyzikálním procesům vést k nežádoucím změnám na povrstvení.
Mají-li být desky řezány, navlhčete je předtím čistou vodou. Desky se musí řezat výhradně pomocí
mokrého řezu (flexu). Po řezání musí být desky ihned dostatečně umyty čistou vodou. Neboť
betonový prach / kaše, který vzniká při řezání, může vést k nenapravitelným škodám na povrchu.
Doporučujeme vzdát se při pokládce nanášení nevázaného spárovacího materiálu, protože písek
roznesený ze spár může vést ke škrábancům na povrstvení. Místo toho doporučujeme použít
flexibilní mrazuvzdorné spárovací materiály na bázi polybutadienu. Nedoporučujeme Vám použití
produktů obsahující epoxidovou pryskyřici nebo polyuretan, protože mohou zanechat zbytky na
povrstvení. V každém případě je třeba plochu důkladně očistit od přilnutých zbytků spárovacího
materiálu, protože by jinak mohly být viditelné jeho stopy.
Doporučujeme pokládku dle DIN 18318 se šířkou spáry 3 – 5 mm a spádem minimálně 2,5%.
Denní užívání a čištění

Ostrohranné a špičaté předměty chraňte měkkou, flexibilní umělou
hmotou, gumou nebo filcem, abyste zamezili škrábancům na
povrchu. V případě pochybnosti prověřte vhodnost na povrchu
zbytků či úlomků materiálu.

Nepokládejte beton, kov a keramiku přímo na povrstvený povrch.
Tím zamezíte škrábancům v povrchu a alkalickému poškození
povrstvení.

Zabraňte hromadění vody, obzvláště pod květináči nebo vázami.
Tím zamezíte alkalickému poškození povrstvení.

Hloubková ochrana DUROSAVE® EXTRA zamezuje pronikání znečištění do pórovité struktury
betonových povrchů. Tím se deska snadněji čistí (efekt „Easy-to-clean“). Silnějších znečištění jako
je červené víno, káva, Coca Cola, kečup, tuky a oleje nebo barviva mohou být jen díky DUROSAVE®
EXTRA vůbec z desek odstraněny.

Technologie hloubkové ochrany DUROSAVE® EXTRA nenahrazuje čistění. Samozřejmě i na plochy
zapečetěné DUROSAVE® EXTRA se může – podle ročního období nebo místního zatížení - usazovat
silniční prach, částečky nečistot ze vzduchu nebo pyl. Čistěte plochu nejlépe vlhkým mopem nebo
kartáčem. Do vody by měl být přidán neagresivní nealkalický čistič, např. GODELMANN Čisticí
prostředek na beton.
Pokud budete plochu čistit postřikem vody z hadice, měli byste po čistění zbytkovou vodu, která
zůstala na deskách stát, odstranit, abyste zabránili tvorbě vápenných skvrn. To obzvláště platí,
pokud nebude dodržen minimální spád 2,5% doporučený normou DIN 18318.
Při čištění parním nebo vysokotlakým čističem dávejte prosím pozor na ne příliš vysoký tlak vody a
dostatečný rozestup trysek od plochy, abyste nepoškodili desky.
Povrstvení DUROSAVE® EXTRA je odolné vůči UV záření, mrazu, horku (až do 400° C) a
povětrnostním podmínkám. V domácnosti běžně používané čisticí prostředky obsahující kyseliny a
tenzidy (povrchově aktivní látky) nepoškodí hloubkovou ochranu při době působení kratší než 24
hodin.
Alkalické čisticí prostředky mohou při příliš dlouhé době působení (v závislosti na hodnotě pH
čističe a teplotě) povrstvení zmatnit a poškodit. Neproblematické je zpravidla také u silně
alkalických čističů kontaktní doba pod dvě hodiny. Přesto Vám na základě uvedeného nebezpečí
poškození nedoporučujeme použití alkalických čisticích prostředků.
Organická rozpouštědla jako např. benzín, terpentýn, aceton, ethylacetát nebo nitroředidlo
mohou povrstvení DUROSAVE® EXTRA rozpustit a tím, v závislosti na době působení a druhu
rozpouštědla, zmatnit resp. poškodit. Prostředky se musí před použitím bezpodmínečně vyzkoušet
na zbytcích nebo úlomcích produktu.
Odstranění škrábanců, oprava poškození
Obzvláště na tmavých plochách vznikají používáním lehké škrábance. Tyto jsou nevyhnutelné a
nenarušují použitelnost povrstvení DUROSAVE® EXTRA. Po několika měsících již zpravidla velká část
lehkých škrábanců vzniklých v počáteční fázi zmatněním hloubkové ochrany není viditelná.
Pokud by vznikly na povrchu laku hlubší škrábance, které samy o sobě nezmizí, existuje možnost
odstranit je pomocí politury DUROSAVE® EXTRA.
Pro větší poškození, které by nešly odstranit politurou, je k dispozici lak na opravu DUROSAVE®
EXTRA.
V obou případech se prosím obraťte na GODELMANN CZ, s.r.o., Pod Vinicemi 931/2, 30100 Plzeň;
info@godelmann.cz.
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