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ONEWOOD medžio plastiko kompozito terasos priežiūros išlaidos yra itin mažos. WPC terasa, nereikalauja analo-

giškų, įprastoms medinėms terasoms būdingų aptarnavimo sąnaudų. Terasai nereikia skirti brangaus laiko dažymui, 

tepimui aliejumi arba kitokių darbų. Norint užtikrinti lauko terasos ilgalaikį grožį pakanka tik periodiško valymo ir 

plovimo. Valymui paprastai pakanka šepečio, aukšto slėgio plovimo įrenginio, muiluoto vandens ir kempinės.

ONEWOOD PRIEŽIŪRA

№ Problema Priežiūra ir sprendimas

1. Dulkės ir purvas Norint pašalinti dulkes ir purvą, paviršių reikia nuolatos plauti vandeniu, o šepečiu 

valyti išilgai terasinių lentų raštui. Norint pašalinti didesnį purvą, naudokite aukšto 

slėgio plovimo įrenginį, prireikus naudoti muiluotą vandenį.

2. Augalai ir lapai Pavienes šiukšles rekomenduojama šalinti šepečiu ir plauti vandeniu. Norint 

pašalinti didesnį purvą naudokite aukšto slėgio plovimo įrenginį, prireikus ir 

muiluotą vandenį arba silpną oksalo rūgšties vandeninį tirpalą.

3. Sniego ir ledo

šalinimas

Sniegą ir ledą galima pašalinti su šepečiu arba plastikiniu kastuvu. Sniegą ir ledą 

ištirpdyti galima gatvėms  barstyti skirtą druską (kalcio arba natrio chloridas). 

Dėmesio! Nenaudokite metalinio kastuvo ar kitų, paviršių pažeisti galinčių, darbo 

įrankių.

4. Druskos likučiai Pavienius druskos likučius rekomenduojama nuvalyti šepečiu ir nuplauti vandeniu, 

norint pašalinti dėmes, naudokite valymo įrankius ir šiltą vandenį. Norint pašalinti 

didesnį pažeidimą, reikia palaukti, kol paviršius gerai išdžius, o druskos likučių 

šalinimui naudoti nešiurkštų švitrinį popierių.

5. Rūdys Pavienius nešvarumus rekomenduojama šalinti šepečiu bei plauti vandeniu. 

Dėmėms šalinti, rekomenduojama naudoti plovimo įrankius ir šiltą vandenį. Norint 

nuvalyti didesnį purvą, naudokite nedidelio stiprumo oksalo arba fosforo rūgšties 

vandeninį tirpalą ir nuplaukite vandeniu.

6. Cementas Cemento, skiedinio likučius, rekomenduojama šalinti šepečiu bei plauti aukšto 

slėgio plovimo įrenginiu. Dėmėms pašalinti naudokite valymo įrankius ir šiltą 

vandenį. Norint pašalinti didesnį pažeidimą, palaukite, kol paviršius gerai išdžius, o 

cementui šalinti naudokite nešiurkštų švitrinį popierių.

7. Maisto ir gėrimų 

dėmės

Valymui tinka muiluotas vanduo, plovikliai, kurių sudėtyje yra acetono ar metano-

lio, šepečiu valykite išilgai terasinių lentų raštui. Norint pašalinti didesnį pažeidimą, 

palaukti, kol paviršius gerai išdžius, o dėmėms šalinti naudokite nešiurkštų švitrinį 

popierių bei prireikus dar kartą panaudokite valymo priemones.

8. Dažų ir aliejaus 

dėmės

Valymui tinka muiluotas vanduo, plovikliai, kurių sudėtyje yra acetono ar meta-

nolio, šepečiu reikia valyti išilgai terasinių lentų raštui. Norint pašalinti didesnį 

pažeidimą, palaukite, kol paviršius gerai išdžius, o dėmėms pašalinti naudokite 

nešiurkštų švitrinį popierių bei prireikus, dar kartą panaudokite valymo priemones. 

Jei terasoje dirbate su dažais ar beicais, uždenkite visas terasos grindis.

9. Pelėsiai Norint išvengti pelėsių, paviršių reikia reguliariai valyti ir plauti. Norint pašalinti 

pelėsius, naudokite aukšto slėgio plovimo įrenginį, šepečiu valykite terasą išilgai 

terasinių lentų raštui. Norint pašalinti didesnius pelėsius, naudokitie muiluotą 

vandenį arba parduotuvėse parduodamas specialias pelėsiams naikinti skirtas 

valymo priemones.

10. Įbrėžimai Neryškūs įbrėžimai atsiranda bėgant laikui, gilesniems pažeidimams pašalinti 

naudokiti nešiurkštų švitrinį popierių ir šlifuokite išilgai terasinių lentų raštui.
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1.  Paviršiams valyti naudokite tirpalus ir valymo priemones, kurių  pH yra neutralus. Stipresnės valymo priemo-

nės gali nubalinti bei visam laikui pakeisti paviršiaus spalvą.

2. Paviršiams valyti draudžiama naudoti pramonines chemines medžiagas, nes jos gali visam laikui nubalinti ir 

pažeisti paviršius.

3.  Paviršiams valyti naudokite tik šepečius su minkštais šeriais, kad būtų išvengta paviršiaus įbrėžimų

4. Valymo priemonių, kurių sudėtyje yra oksalo rūgšties ir metanolio, turi būti naudojamos mažos koncentracijos.

5. Pageidautina naudoti švitrinį popierių, kurio šiukštumas yra 40-100. Nenaudoti šlifavimo mašinos!

6.  Nepageidautina šlifuoti terasines lentas su medžio imitacijos paviršiais. Šlifavimas visam laikui pašalina reljefinį 

paviršių.

7.  Naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, valytuvo antgalis neturėtų būti nearčiau nei 300 mm nuo terasos 

paviršiaus.

DĖMESIO!


