
egy természetes színváltozáson megy keresztül az UV-sugárzás mértékétől függően, majd az első három 
évben minimális szinten világosodni fog. A további években bekövetkező esetleges világosodás emberi 
szemmel már nem lesz érzékelhető. 

Bár a Premium Classic Deck egy meglehetősen masszív anyag, rendkívül fontos, hogy teherbíró szerkezet-
ként nem alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy autóval és egyéb nehéz járművel nem szabad ráállni, mert az 
anyag sérüléséhez vezethet. A telepítéshez a legjobb felület egy előkészített betonfelület. Amennyiben 
nem szilárd felületre történik a telepítés, azaz stégek, hidak, magaslati erkélyek esetleg vasszerkezetre 
történő burkolásra kerülne sor, abban az esetben a WPC telepítésétől függetlenül szakszerűen biztosítani 
kell az alapfelületet.

Premium Classic WPC termékünk (wood plastic 
composite) 60% farostból (bambusz,faliszt),30% 
hőre táguló, újrahasznosított műanyagból és 10% 
egyéb adalékanyagokból áll össze, melyet nagy 
hőmérsékleten és nyomás alatt préselnek. Magas 
fatartalma biztosítja a gyönyörű, esztétikus 
fa-hatású megjelenést amíg műanyag tartalmá-
nak köszönhetően elsősorban rendkívül időtálló-
vá válik.

A színválasztásnál figyelembe kell venni, hogy az 
anyag a vásárlástól számított első pár hónapban 
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Megjelenés:
60%-os bambusztartalma miatt gyönyörű, esztétikus a valódi fához hasonló megjelenést biztosít.

Időtálló:
Összetételének köszönhetően a fával ellentétben hosszan tartó minőséget biztosít mindenféle speciális 
felületkezelés nélkül. Ellenáll a kártékony gombáknak, kártevőknek, nem rothad, nem reped, nem veteme-
dik.

Időjárásálló:
Nagyon jól ellenáll az időjárás viszontagságaival szemben. Nem veszi fel a nedvességet, a folyamatos 
UV-sugárzással szemben is erős az ellenálló képessége. Meg kell jegyezni, hogy a Deck műanyag tartal-
ma miatt egy állandó magas hőmérséklet alatt fel tud hevülni. Ezekben az időszakokban el kell kerülni a 
mezítláb történő érintkezést.

Könnyen megmunkálható:
Egyszerű szerszámokkal (fúró, csavarhúzó, fűrész) könnyen vágható, fűrészelhető, méretre szabható. 
Telepítése egyszerű. Vágására minél sűrűbb fogú körfűrészt javaslunk, hogy a szélét ne tépje fel, egyenle-
tes vágás keletkezzen. 

Tisztítása:
Általában vízzel történik, de a makacsabb foltokhoz ez már nem elegendő. Olajos zsíros foltok eltávolítá-
sához használjuk az erre a célra kifejlesztett Mellerud WPC tisztítószert. Beton és szilárd felületre történt 
kivitelezés esetén magasnyomású mosó alkalmazása megengedett. Ettől azonban el kell tekinteni ameny-
nyiben homokos kavicsos felületre történt a fektetés. Télen a maró hatású csúszásgátló anyagok haszná-
atát mellőzük. A havat műanyag hólapáttal távolítsuk el, így elkerüljük a fém lapát okozta karcolódások-
at. Fel kell hívnunk a figyelmüket, hogy a színeskréta, zsírfolt, illetve a tintafolt nem minden esetben távol-
ítható el.  

Felülete:
Nem repedezik, nem szálkásodik, abszolút gyerekbarát. Akár mezítláb is kényelmesen lehet rajta járni. Az 
időjárástól függően az anyag felmelegedhet, ezt figyelembe kell venni. Mikrobarázdált felülete biztosítja a 
csúszásmentességet, ami különösen előnyös abban az esetben, ha a Premium Classic rendszer medence-
partok, stégek kialakítására szolgál.
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Felületkezelés:
A WPC termékek egyik legfontosabb tulajdonsá-
ga, hogy a tartósság miatt nem igényel speciális 
felületkezelést. Viszont azt meg kell jegyezni, 
hogy vannak olyan WPC ápolószerek, impregná-
ló szerek, ápoló olajok, amelyek használatával 
biztosítani tudjuk a WPC hosszantartó esztétikai 
élményét. Üzletünkben kizárólagosan forgal-
mazzuk a Mellerud professzionális német tisztí-
tószerekkel és ápolószerekkel foglalkozó cég 
WPC ápolására használható termékeit. Az ápoló 
olajjal történő kezelés következtében egész évben
tartó UV ellenállást és színtartást biztosít. Az impregnálószerrel történő kezelés által meggátolja a zsíros, 
olajos foltok beivódását az anyagba, valamint rendkívüli víz lepergető hatása is van. Az általános tisztító-
szer pedig       olyan professzionális, kizárólag a WPC általános tisztítására kifejlesztett anyagokat tartal-
maz, amellyel gyerekjáték a WPC általános felület tisztítása.

Környezetvédelem:
100%-ban újrahasznosítható anyagokból áll össze, a gyártás során sem keletkezik semmilyen környezet-
szennyező anyag.

Élettartam:
A WPC teraszburkolatok várható élettartama 15 év felett van. Hosszan tartó állandó minőséget garantál. 
Az ápolással, kezeléssel a felület frissességét sokáig meg tudjuk őrizni, de nagyon fontos kiemelni, hogy 
amennyiben nem szeretnék kezelni, az nem megy az anyag élettartamának rovására. A szakszerű kivite-
lezés az egyik legfontosabb kitétele a WPC hosszú élettartamának fenntartásához. Tisztában kell lenni az 
anyag diletációs tulajdonságával kapcsolatosan, nagyon fontos betartani az egyes elemek közötti tágulá-
si távolságot. Amennyiben nem tartják be az elemek közötti fugatávolságot a telepítés során, az az anyag 
hullámosodásához, repedéséhez és korai elöregedéséhez vezethet. Ugyanilyen fontos a telepítés előké-
szítése is, a párnafák közötti maximum távolság betartása, vagy a távolságtartó klipszek szakszerű leszo-
rítása. 

Felhasználása:
A Premium Classic Teraszburkolati rendszer vastagságát és kialakítását figyelembe véve elsősorban 
otthoni felhasználású teraszok, medencepartok, kerti sétányok, stégek, kerítések vagy akár járdák kialakí-
tására alkalmas. Kiegészítésként készíthetünk belőle virágládát, kutyaházat, madáretetőt is, ez a vevő 
képzelőerejére van bízva. 
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Garancia:
A Premium Classic termékekre 10 év garanciát vállalunk. Cégünk 
garanciát vállal arra, hogy premium classic termékei a megvásárlástól 
számított 10 éven belül nem rothadnak, nem repednek/hasadnak, 
termesztől vagy egyéb kártevőktől nem károsodnak. Amennyiben a 
megvásárolt termékek a 10 éves intervallumon belül a fent felsorolt 
esetleges lehetőségek egyike által károsodik, esetleg gyártási hibát 
vélnek felfedezni a termékben, a WPC Wood & Plastic Kft. a sérült terasz-
burkolatot önköltségén kicseréli. 

Amit a garancia nem fedez:
   •  tűz, villámlás, árvíz vagy egyéb természeti katasztrófák (vis major) által okozott károk
   •  a termék nem rendeltetésszerű használata közben keletkező károk
   •  a terméknek a vevő által történő elszállítása közben keletkező sérülések
   •  más forgalmazók által használt kiegészítők által okozott károk
   •  a terméknek cégünktől független kivitelezése közben elszenvedett károk 
   •  normál kopás vagy enyhe színveszteség esetén
   •  bármely olyan ok, amely nem tartozik a termékhibákhoz

Fontos tudni, hogy bár a WPC burkolatok speciális felületkezelést nem igényelnek és hosszantartó eszté-
tikai élményt nyújtanak, a fatartalmuk miatt viszont sérülhetnek is, ha nem a rendeltetésüknek megfelelő-
en vannak használva.

Üreges kialakításuknak köszönhetően, ha egy pontban nagyobb ütés, nyomás éri a felületet, akkor besza-
kadhatnak. Éles tárgyak, magassarkú cipő, vagy akár egy fémlábú szék meg tudja karcolni a felületet. 
Ezek a felszíni sérülések a Premium Classic termékek esetében nem feltétlenül okoznak látványos sérülést, 
hiszen termékeink anyagukban színezettek, így a karcolások kevésbé látszanak meg rajtuk.

A WPC ápoló olajunk, illetve az Impregnálószerünk nagyban elősegíti az ilyen jellegű karcolások halványí-
tását, de a megelőzésben is fontos szerepet játszanak, hiszen, ha a felület le van kezelve ezekkel az anya-
gokkal, akkor kevésbé ivódik bele egy leesett ételből kicsapódó zsír vagy olajfolt, arról nem is beszélve, 
hogy az anyag színtartását nagy mértékben elősegíti és víz lepergető hatása is van.

Tilos sugárzó hő hatásának kitenni!  A WPC burkolatokon nem ajánljuk a különböző grillsütők, kerti sütö-
getők használatát, mert a túlzottan felhevített WPC deformálódhat, elszíneződhet, károsodhat. Amennyi-
ben mégis erre kerülne sor, ajánlott a hőálló fólia használata, így elkerülhető az esetleges sérülés. 

Budapest, 2019. 01. 21.


