EXTERPARK TECH ORIGINAL
BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE EINDGEBRUIKER

Gefeliciteerd met uw nieuwe Exterpark Composiet Terras!
Exterpark Tech is een Hout Kunststof Composiet (HKC) en behoeft geen specifiek onderhoud.
Voor een optimaal behoud van de uitstraling en het comfort van uw terras adviseren wij het volgende;
-

Veeg (of stofzuig) regelmatig uw terras zodat vervuiling (zoals bladeren, aanslag en pollen) geen kans krijgt om groene
aanslag of vlekvorming te veroorzaken.

-

Zorg er voor dat overhellende dakgoten schoon zijn en niet overlopen op het terras.

-

Onder buitenkeukens of barbecues plaatst u het best een beschermingsmat. Indien er vlekken van etensresten of vet
ontstaan direct schoonmaken met een sop van afwasmiddel en warm water of terrasreiniger.

-

Voor reiniging van het terras gebruikt u het best een speciale terrasreiniger (bv. Woca Exterior Cleaner) die met een
borstel (bijv. een luiwagen) wordt aangebracht en geschrobd. Reinig het terras minimaal 1 keer per jaar met deze
terrasreiniger! Na het reinigen met de terrasreiniger dient het terras nagespoeld/geschrobd te worden met schoon water.
Met het naspoelen verwijdert u aanslag, verontreiniging en de terrasreiniger. Uw dealer levert de terrasreiniger. Bij
gebruik van een hogedrukreiniger voor het naspoelen houdt u minimaal 50cm tussen spuitmond en terras. Reinig het
terras in zijn geheel zodat geen verschil ontstaat tussen wel en niet gereinigd terras.

-

Voor het machinaal reinigen adviseren wij een Bona Power Scrubber. Geen polijstmachine. Kleine krasjes kunnen
worden verwijderd met schuurpapier (korrel 80) in de lengterichting van de plank voorzichtig te schuren.

-

Optioneel kan het terras worden behandeld met Exterpark Sealer voor extra vlekbestendigheid.

-

Exterpark Tech Shield is opgebouwd uit een composiet van recycled polyethyleen en houtpoeder. Het gepatenteerde
productieproces en de beschermende Shield coating leveren een bijzonder stabiel HKC terrasdeel op. De werking van
het materiaal wordt opgevangen door het clip bevestigingssysteem wat het materiaal de ruimte geeft om te werken.
Optisch kunnen de langse en met name de kopse naden door de seizoenen heen onregelmatig groter en kleiner
worden. Bij koud weer krimpt het materiaal en bij warm weer zet het uit. Deze werking zal altijd plaats blijven vinden en
is inherent aan een HKC product.

-

Bescherm poten van buitenmeubelen e.d. met geschikte plastic doppen of viltdoppen om krasvorming.

-

Bij plaatsing van accessoires op het terras met een dichte onderzijde, zoals plantenbakken of bloempotten, is het
belangrijk deze niet rechtstreeks op het terras te plaatsen maar bijv. op een plantendrager. Hierdoor wordt het HKC niet
‘afgesloten’ en is er sprake van ventilatie onder het product.

-

Voor het verwijderen van ijs of sneeuw van het terras kunt u gewoon strooizout gebruiken. Spoel het terras hierna wel
schoon zo snel als het weer het toelaat.

-

Let op met het blootvoets betreden van het terras in direct zonlicht, De terrasdelen kunnen warm aanvoelen.
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Exterpark Tech
Gepatenteerd onzichtbare bevestiging.
Glad, licht geschuurd oppervlak
Onderhoudsarm
100% Recyclebaar
Kleurvast.
milieuvriendelijk
Comfortabel blootsvoets te betreden
All-weather resistent
Termieten en micro-organismen hebben geen invloed op de planken

Voor aanvullende informatie betreffende het gebruik en onderhoud van uw Tablazz
terras informeert u bij uw dealer, gaat u naar www.tablazz.nl, of neemt u contact op
met de Tablazz klantenservice via e-mail: info@tablazz.nl.
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