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Uwielbiasz tarasy? My również. 
Abyś mógł przez wiele lat cieszyć się swoim tarasem, na kolej-
nych stronach prezentujemy przydatne porady dotyczące użytko-
wania i pielęgnacji desek tarasowych RELAZZO.
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System tarasowy RELAZZO 
cechuje się dużą odpornością na 
wpływ warunków atmosferycz-
nych i może być z powodzeniem 
użytkowany w pobliżu basenu i 
morza oraz w regionach z dużą 
ilością opadów. Szczotkowane 
deski tarasowe RELAZZO mają 
klasę antypoślizgową C zdonie z 
normą DIN 51097 i zostały 
dopuszczone do użytku w 
przestrzeni publicznej.
 

Aby zachować dobre 
właściwości poślizgowe, 

ewentualnie pojawiające się 
mikrorganizmy i porosty należy 

regularnie usuwać przy pomocy 
myjki wysokociśnieniowej. (min. 
odległość dyszy od czyszczonej 
powierzchni: 50cm). Wilgotna lub 
pokryta lodem powierzchnia 
(posypana solą) ma gorsze 
właściwości antypoślizgowe. 
Chodząc po tarasie boso, należy 
pamiętać, że w przypadku 
ciemniejszych kolorów deski 
nagrzewają się pod wpływem 
promieniowania słonecznego.

1 WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE
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2 KOLORYSTYKA

- Podstawowy kolor desek, nadany przez barwione polimery, cechuje 
się wysoką odpornością na blaknięcie.

- Produkt naturalny, jakim jest drewno, oznacza się naturalną, 
zmienną kolorystyką. Pojawiające się początkowo żółtawe zabarwie-
nie znika po kilku miesiącach pod wpływem wody i światła 
słonecznego. 

- Wzory mają stanowić pomoc w wyborze koloru.

- Poszczególne partie mogą różnić się kolorami ze względu na różną 
kolorystykę drewna.
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Deski tarasowe można czyścić 
wg uznania wodą z ługiem 
mydlanym (czyszczenie 
okresowe).

Zalecamy natychmiastowe 
usuwanie lekkich zabrudzeń przy 
użyciu dużej ilości wody, miękkiej 
gąbki i ługu mydlanego. 

W przypadku uporczywych 
zabrudzeń, takich jak np. plamy 
po czerwonym winie, coli czy 
kawie, ślady rdzy czy odchody 
zwierzęce zalecamy stosowanie 
naszego specjalnego środka 
czyszczącego RELAZZO.

Raz lub dwa razy do roku 
należy wykonać gruntow-

ne czyszczenie desek przy użyciu 
specjalnego środka czyszczącego 
RELAZZO.
Ślady pleśni można usunąć przy 
pomocy środka czyszczącego 
zawierającego chlor.

Silne kwasy, związki 
siarki i rozpuszczalniki organiczne 
mogą uszkodzić powierzchnię 
desek. Korzystając z benzyny i 
rozpałki do grilla należy zacho-
wać ostrożność. Nie stosować 
środków czyszczących zawierają-
cych rozpuszczalniki.

3 HIGIENA I KONSERWACJA
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4 ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA 

Przyczyna Przykład Zalecenia dotyczące czyszczenia

Wszystkie

lekkie zimna woda
ciepła woda

za
br

ud
ze

ni
e

łagodny środek czyszczący (ług mydlany)
środek zwilżająco-czyszczący
gąbka
myjka wysokociśnieniowa
wybielacz (woda chlorowa)
papier ścierny
wełna stalowa
specjalny środek czyszczący RELAZZO

mocne szczotka stalowa
Trudne do usunięcia resztki jedzenia czerwone wino rozcieńczony roztwór wody chlorowej,  

myjka wysokociśnieniowa,  
specjalny środek czyszczący RELAZZO

Napoje zawierające cukier cola
Ciepłe napoje kawa
Ślady po przypaleniu papierosy

papier ścierny, wełna stalowa, szczotka stalowa
Kwasy kwas siarkowy
Zasady ług sodowy
Farby lakiery

Żelazo plamy rdzy
kwas szczawiowy, kwas fosforowy 
specjalny środek czyszczący RELAZZO

Wilgoć pleśń podchloryn sodu (wybielacz)

Szczegółowe informacje dot.. konserwacji zawiera aktualna Informacja techniczna.
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Kompozyt RAUWOOD jest 
odporny na działanie alg, 

pleśni i grzybów. W przypadku 
zabrudzeń powierzchni należy 
stosować wodę z ługiem 
mydlanym lub środek czyszczący 
z zawartością chloru   
(wybielacz).
 
Desek tarasowych RELAZZO nie 
trzeba malować środkiem 
ochronnym (olejem, lazurą), co 
jest konieczne w przypadku 
produktów wykonanych z 
drewna.

Zabrudzenia spowodowane 
brykietem grillowym, popiołem 
lub papierosami można usunąć, 
przeszlifowując uszkodzoną 
deskę. Należy zwrócić uwagę na 
to, aby szlifowanie następowało 
zgodnie z kierunkiem pierwotne-
go szczotkowania.
 
W przypadku uszkodzenia lub 
pęknięcia deski dzięki innowacyj-
nemu systemowi klipsów istnieje 
możliwość wymiany pojedyn-
czych desek.

5 UTRZYMANIE
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6 LOKALNY DYSTRYBUTOR REHAU

Informacje prawne: 
Deski tarasowe RELAZZO z WPC oraz legary nie nadają się (z uwagi 
na brak odpowiednich atestów) do stosowania jako konstrukcja 
samonośna. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów 
budowlanych. 

Należy stosować się do aktualnej Instrukcji Montażu oraz aktualnej 
Informacji Technicznej. Są one dostępne u najbliższego dystrybutora 
lub pod adresem www.rehau.pl/relazzo. Możecie się Państwo z nami 
również skontaktować, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres 
relazzo.pl@rehau.com.


