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Pytania Odpowiedzi

Czy UltraShield jest rzeczywiście mało 
wymagający pod względem konserwacji i 
malowania?

Tak! Technologia barwienia UltraShield sprawia, że deski są 
pokryte warstwą wysoce odporną na plamy, zarysowania i 
blaknięcie. Ponadto, deski są wodoodporne, dzięki czemu 
nie wymagają pracy, która jest konieczna w przypadku 
zwykłego drewna. Normalne zamiatanie i czyszczenie jest 
konieczne w celu usuwania odpadków i zabrudzeń.

Jak wytrzymały jest UltraShield?

UltraShield jest wykonany tak, aby spełniać normy 
budowlane. Poddaliśmy deskę badaniom według 
powyższych norm ASTM i spełniła ona wszystkie normy. 
Wynika to stąd, że badania laboratoryjne nigdy nie 
odzwierciedlają rzeczywistych uwarunkowań; dlatego 
zawyżyliśmy je po to, aby zapewnić Państwu pewność 
komfortu użytkowania.   

Czy kolor wyblaknie pod wpływem słońca? 
Nasza doskonała technologia zapewnia naszym deskom 
wysoki poziom odporności na słońce. Poddaliśmy masze 
deski bezpośredniemu działaniu UV przez setki godzin z  
minimalną zmianą. 

Jaki odstęp legarów jest wymagany przy montażu 
UltraShield?

UltraShield posiada dostateczny wskaźnik obciążenia do 
rozpiętości 40cm na środku odnośnie rozstawu legarów; w 
przypadku stosowania przekątnych, zalecamy rozstaw 
legarów wynosi 30cm.

Czy produkt UltraShield jest wieczny?

Nic nie jest wieczne, ale z pewnością deski Ultrashield tak 
wyglądają! Deski kompozytowe UltraShield wykorzystują 
wyłącznie najlepsze materiały. Stworzenie odpowiedniej 
kompozycji składników UltraShield wymagało lat prac nad 
technologią. UltraShield udziela 2-letniej gwarancji 
ograniczonej na robociznę oraz 25-letniej gwarancji 
ograniczonej na sam produkt. UltraShield wytrzyma próbę 
czasu.

Czy koszt UltraShield jest wyższy niż koszt 
drewna?

W krótkim okresie - tak, ale biorąc pod uwagę konserwację, 
której drewno wymaga co roku, koszty konserwacji drewna 
rosną.  W krótkim okresie czasu będą Państwo mogli 
przekonać się co do czasu i pieniędzy, które mogliście 
zaoszczędzić stosując UltraShield.

Czy UltraShield zachowuje się tak, jak drewno?

Tak! UltraShield nadaje się do cięcia, przybijania, wkręcania 
i frezowania za pomocą standardowych narzędzi do obróbki 
drewna. Gęstość UltraShield jest większa od gęstości 
drewna i dlatego zalecamy stosowanie ostrzy i wierteł z 
końcówkami z węglików.

Czy UltraShield jest odporny na pleśń?
Tak! Podest UltraShield posiada inhibitory pleśni, które 
zapobiegają jej rozwojowi po wewnętrznej stronie deski. 
Pleśń może pojawić się na powierzchni, ale nigdy nie 
wniknie w głąb samej deski.

Jak ciepło oddziałuje na UltraShield?
Zdolność UltraShield do utrzymywania ciepła jest większa 
niż podestu drewnianego. Użytkownicy powinni sprawdzić 
produkt, chodząc po nim bosymi stopami, aby zweryfikować 
jego przydatność.

Czy do UltraShield można stosować ukryte 
elementy złączne?

Tak! Podest UltraShield posiada rowki montażowe, które są 
kompatybilne z "systemem ukrytych elementów złącznych".

Czy UltraShield posiada gwarancję?

Tak! Istnieje 25-letnia gwarancja ograniczona dla 
zastosowań domowych, 10- letnia gwarancja ograniczona 
dla zastosowań komercyjnych, 25-letnia gwarancja 
ograniczona dla plam oraz 2-letnia gwarancja ograniczona 
dla robocizny.
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