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W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy na stron  www.newtechwood.com

Pytania Odpowiedzi

Czy UltraShield jest rzeczywi cie ma o 
wymagaj cy pod wzgl dem konserwacji i 
malowania?

Tak! Technologia barwienia UltraShield sprawia, e deski s  
pokryte warstw  wysoce odporn  na plamy, zarysowania i 
blakni cie. Ponadto, deski s  wodoodporne, dzi ki czemu 
nie wymagaj
zwyk ego drewna. Normalne zamiatanie i czyszczenie jest 

.

Jak wytrzyma y jest UltraShield?

UltraShield jest wykonany tak, aby spe nia  normy 
budowlane. Poddali my desk  badaniom wed ug 
powy szych norm ASTM i spe ni a ona wszystkie normy. 
Wynika to st d, e badania laboratoryjne nigdy nie 
odzwierciedlaj  rzeczywistych uwarunkowa ; dlatego 
zawy yli my je po to, aby zapewni  Pa stwu pewno  
komfortu u ytkowania.   

Czy kolor wyblaknie pod wp ywem s o ca? 
Nasza doskona a technologia zapewnia naszym deskom 
wysoki poziom odporno ci na s o ce. Poddali my masze 
deski bezpo redniemu dzia aniu UV przez setki godzin z  
minimaln  zmian . 

Jaki odst u 
UltraShield?

UltraShield posiada dostateczny wska nik obci enia do 
rozpi to ci 40cm na rodku odno
w przypadku stosowania przek tnych, zalecamy rozstaw 

.

Czy produkt UltraShield jest wieczny?

Nic nie jest wieczne, ale z pewno ci  deski Ultrashield tak 
wygl daj ! Deski kompozytowe UltraShield wykorzystuj  
wy cznie najlepsze materia y. Stworzenie odpowiedniej 
kompozycji sk o lat prac nad 
technologi . UltraShield udziela 2-letniej gwarancji 
ograniczonej na robocizn  oraz 25-letniej gwarancji 

 
czasu.

Czy koszt UltraShield jest wy szy ni  koszt 
drewna?

c pod uwag  konserwacj , 

rosn d  Pa stwo mogli 
przekona  si  co do czasu i pieni cie 
zaoszcz dzi  stosuj c UltraShield.

Czy UltraShield zachowuje si  tak, jak drewno?

Tak! UltraShield nadaje si  do ci cia, przybijania, wkr cania 
i frezowania za pomoc  standardowych narz
drewna. G sto  UltraShield jest wi ksza od g sto ci 
drewna i dlatego zalecamy stosowanie ostrzy i wierte  z 
ko

Czy UltraShield jest odporny na ple ?
Tak! Podest UltraShield posiada inhibitory ple
zapobiegaj  jej rozwojowi po wewn trznej stronie deski. 
Ple  mo e pojawi  si  na powierzchni, ale nigdy nie 
wniknie w g b samej deski.

Jak ciep o oddzia uje na UltraShield?
Zdolno  UltraShield do utrzymywania ciep a jest wi ksza 
ni  podestu drewnianego. U ytkownicy powinni sprawdzi  
produkt, chodz c po nim bosymi stopami, aby zweryfikowa  
jego przydatno .

Czy do UltraShield mo na stosowa  ukryte 
elementy z czne?

Tak! Podest UltraShield posiada rowki monta owe  
cznych".

Czy UltraShield posiada gwarancj ?

Tak! Istnieje 25-letnia gwarancja ograniczona dla 
zastosowa  domowych, 10- letnia gwarancja ograniczona 
dla zastosowa  komercyjnych, 25-letnia gwarancja 
ograniczona dla plam oraz 2-letnia gwarancja ograniczona 
dla robocizny.W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy na stron  www.newtechwood.com
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WA NA INFORMACJA: PRZED PRZYST PIENIEM DO PRACY NALE Y PAMI TA  O TYM, E: 

Mo liwe jest stosowanie myjki ci nieniowej, z ko  p asko strumieniow , jednak wy cznie pod ci nieniami poni ej 
1,500 psi i z odleg o ci min 40cm od podestu. Podczas stosowania myjki ci nieniowej konieczne jest zachowanie 
maksymalnej ostro no ci ze wzgl du na to, e Pa stwa podest mo e by  uszkodzony. 

Nieusuni cie zabrudze  z dylatacji mo e powodowa  pojawienie si  plam, grzyba i ple ni. 

NIGDY nie wolno u ywa  METALOWEGO szpadla do usuwania lodu lub niegu z podestu UltraShield. 

Aby zachowa  25-letni  ograniczon  gwarancj  na plamy, olej, t uszcz i ywno  nale y koniecznie usuwa  
zabrudzenia z powierzchni w mo  okresie czasu. 

Wynikiem temperatury i wilgotno ci wyst puj cych w Pa stwa regionie zamieszkania b dzie pojawienie si  grzyba i ple ni 
nym nat eniu. 

Podczas chodzenia nale y zachowa  ostro no ; zalecamy stosowanie obuwia.   

Problem Rozwi zanie

Zabrudzenie i odpadki Odpadki zalegaj ce na powierzchni nale y sp uka  wod  z w a ogrodowego. W celu 
usuni cia zabrudze cych w zag bieniach tekstury nale y u y  
ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania. Najlepsze jest 
szorowanie w kierunku zgodnym z przebiegiem s

Garbnik Do pojawiania si
zalega  materia  organiczny, a pod nim zbiera si  woda. Dlatego najlepiej usun  
odpadki z dylatacji za pomoc  w a ogrodowego, szpachelki lub mi kkiej miot y. 
Utrzymywanie dylatacji w czysto ci zmniejsza ryzyko pojawiania si  garbnika i 
sprawia, e podest jest czystszy.

nieg W celu stopienia niegu i lodu nale y u y  chlorku wapnia lub soli kamiennej. Chlorek 
 pozostawi  bia na atwo usun  przy 

pomocy ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

Olej/t uszcz/ ywno Rozlany olej / t uszcz / ywno  nale y szybko usuwa . W celu oczyszczenia nale y 
zastosowa  ciep  wod  z myd em i mi kk  niemetalow  szczotk  do szorowania. 
T uszcz i olej mog  wymaga  zastosowania uniwersalnego rodka czyszcz cego, 
je eli ciep a woda z myd em i mi kka niemetalowa szczotka do szorowania oka  si  
nieskuteczne. Nale y sprawdzi  u producenta, jakie rodki czyszcz ce s  
odpowiednie do stosowania na Pa stwa pode cie.

Grzyb i ple Grzyb i ple  pojawia si  okresowo w warunkach codziennego u ytkowania. Dlatego, 
grzyb i ple  mog  pojawi  si  na pode  organiczny, w tym 
mi dzy innymi drewno, gnij ce li cie i py istniej  z powietrzem i wod , w 
warunkach podwy kowitego 
wyeliminowania grzyba i ple ni; dlatego mo emy jedynie minimalizowa  ich pojawianie 
si  poprzez mo liwie jak najszybsze usuwanie gnij cych materia
przypadku wyst powania grzyba i ple ni, nale y przeprowadzi  czyszczenie przy 
u yciu  ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

Nieregularne a ciep a / 
ogie

Podest kompozytowy wykazuje tendencje do zatrzymywania ciep a, niezale nie od 
tego, czy oddzia redni, czy te  po redni.  
Nieregularne a ciep a, w tym mi dzy innymi paleniska, kominki i grille, oraz ogie  
mog  uszkodzi  powierzchni  podestu UltraShield. Nale y zachowywa  w a ciw  
ostro no  wobec nieregularnych  ciep a i ognia, aby nie dopu ci  do 
uszkodzenia podestu.

Prace murarskie Podczas prac murarskich, podest musi by  STALE zakryty, najlepiej plandek  lub foli  
do zastosowa  budowlanych. Osady mineralne, stanowi ca pozosta o  prac 
budowlanych, mog  miesza  si  z wod  i odparowywa , pozostawiaj c osady 
tworz ce bia e lady na powierzchni podestu. 

Aby zapobiec pojawieniu si  tego problemu, nale y dopilnowa , aby konstrukcja 
murarska/cementowa zawi za a si  w a ciwie przed przyst pieniem do instalacji 
podestu. Je  osady mineralne, w celu 
zachowania pierwotnego wygl du podestu nale y regularnie przeprowadza  
konserwacj .
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Podest kompozytowy wykazuje tendencje do zatrzymywania ciep a, niezale nie od 
tego, czy oddzia redni, czy te  po redni.  
Nieregularne a ciep a, w tym mi dzy innymi paleniska, kominki i grille, oraz ogie  
mog  uszkodzi  powierzchni  podestu UltraShield. Nale y zachowywa  w a ciw  
ostro no  wobec nieregularnych  ciep a i ognia, aby nie dopu ci  do 
uszkodzenia podestu.

Prace murarskie Podczas prac murarskich, podest musi by  STALE zakryty, najlepiej plandek  lub foli  
do zastosowa  budowlanych. Osady mineralne, stanowi ca pozosta o  prac 
budowlanych, mog  miesza  si  z wod  i odparowywa , pozostawiaj c osady 
tworz ce bia e lady na powierzchni podestu. 

Aby zapobiec pojawieniu si  tego problemu, nale y dopilnowa , aby konstrukcja 
murarska/cementowa zawi za a si  w a ciwie przed przyst pieniem do instalacji 
podestu. Je  osady mineralne, w celu 
zachowania pierwotnego wygl du podestu nale y regularnie przeprowadza  
konserwacj .
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 Instrukcja piel gnacji i czyszczenia

Osady mineralne 
Osady mineralne pojawiaj  si  na powierzchni podestu 

 regularnego czyszczenia 
UltraShield. Osady te pojawiaj  si  w wyniku zmieszania 
deszczu z odp ywem z dachu, gleby/ziemi, cie ki itp. 
Podczas odparowywania na pode cie, tworzy si  lad  

na zmy  pod warunkiem dostrze enia go w 
odpowiednim czasie. Je eli lad ten nie zostanie sczyszczony 
w odpowiednim okresie czasu, mo e doj  do jego 
nawarstwienia si , co utrudni czyszczenie. 
Uwaga: W pewnych uwarunkowaniach, osady mineralne 
mog  pojawia  si  szybciej i w wi kszym nat eniu, 
NewTechWood zaleca - w celu zapobiegania ponownemu 
pojawianiu si
przynajmniej co 2 tygodnie. 
Niniejsze wytyczne zawieraj  informacje na temat sposobu 
post  si  
na powierzchni podestu. 
Materia y/ rodki czyszcz ce 
Rysunek 1 przedstawia rodki czyszcz ce i materia y, 

d  Pa stwo potrzebowali do wyczyszczenia 
d  Pa stwo potrzebowali 

nast puj cych materia
1. R cznik 
2. Wiadro 
3. Woda 
4. We na stalowa/szczotka sztywna lub miot a 
5. R kawice do zmywania 
Uwaga: U ywaj puj cych 
czyszcz cych, nale y zawsze nosi  r kawice. 

Z a l e c a m y s t o s o w a n i e n a s t p u j c y c h 
czyszcz
1. Detergent do gospodarstwa domowego / prania 
2. Ocet 
3. rodek czyszcz cy do toalet 
Uwaga: Nie wolno stosowa  adnego rodka czyszcz cego, 

cie, poniewa by on 
potencjalnie uszkodzi  powierzchni  podestu. Nie wolno te  
nigdy czy  stosowania cych; podczas 
czyszczenia nale y wybra  tylko jeden ze 
ich nie miesza .  

Rysunek 1

Rysunek 2
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budowlanych, mog  miesza  si  z wod  i odparowywa , pozostawiaj c osady 
tworz ce bia e lady na powierzchni podestu. 

Aby zapobiec pojawieniu si  tego problemu, nale y dopilnowa , aby konstrukcja 
murarska/cementowa zawi za a si  w a ciwie przed przyst pieniem do instalacji 
podestu. Je  osady mineralne, w celu 
zachowania pierwotnego wygl du podestu nale y regularnie przeprowadza  
konserwacj .
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 Instrukcja piel gnacji i czyszczenia

Czyszczenie powierzchni 
Opcja 1: Ocet 
Na rysunku 2 wida  desk
znajduje si  osad mineralny. Do czyszczenia deski 
b dziemy stosowa  mieszanin  wody i octu. 

1. Najpierw nale y sporz dzi  mieszanin  octu i 
wody w proporcji 50/50. Zaczynamy od wlania 

 

2. Nast pnie dodamy tak  sam  ilo  octu do tego 
wiadra, jak pokazuje rysunek 4. 

3. Po sporz dzeniu mieszanki i dok adnym jej 
zmieszaniu, u yjemy mieszaniny do desek, na 

 si  osady mineralne, jak 
pokazuje rysunek 5. 

4. Po zastosowaniu mieszaniny, nale y j  
pozostawi  na powierzchni przynajmniej na czas 5 
minut, aby umo liwi  mieszaninie g bok  
penetracj  osadu mineralnego, co znacznie 
u atwia czyszczenie.    

5. Po przynajmniej 5-minutowym okresie dzia ania 
mieszaniny, nale y rozpocz  szorowanie w 
kierunku us ojenia za pomoc  we ny stalowej.   
Si a szorowania b dzie zale e  od grubo ci osadu 
mineralnego; zazwyczaj wystarczaj ce jest 
szorowanie ze redni  si .  

Uwaga: W przypadku u ywania we ny stalowej, 
nale y szorowa  wy cznie w kierunku zgodnym 
z przebiegiem us ojenia; nigdy nie szorowa  w 
poprzek us ojenia.  

6. Po szorowaniu przez oko o 1 -2 minuty nale y 
sp uka  powierzchni  wod  i osuszy  j  
r cznikiem, aby sprawdzi  rezultat. 

Uwaga: Pozbycie si  osadu mineralnego z 
powierzchni mo e wymaga  wielokrotnego 
szorowania deski. 
Ponadto, mo liwe jest uzyskanie szybszych 

e szorowanie i 
dodawanie mieszaniny do zabrudzonej 
powierzchni.

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

WA NA INFORMACJA: PRZED PRZYST PIENIEM DO PRACY NALE Y PAMI TA  O TYM, E: 

Mo liwe jest stosowanie myjki ci nieniowej, z ko  p asko strumieniow , jednak wy cznie pod ci nieniami poni ej 
1,500 psi i z odleg o ci min 40cm od podestu. Podczas stosowania myjki ci nieniowej konieczne jest zachowanie 
maksymalnej ostro no ci ze wzgl du na to, e Pa stwa podest mo e by  uszkodzony. 

Nieusuni cie zabrudze  z dylatacji mo e powodowa  pojawienie si  plam, grzyba i ple ni. 

NIGDY nie wolno u ywa  METALOWEGO szpadla do usuwania lodu lub niegu z podestu UltraShield. 

Aby zachowa  25-letni  ograniczon  gwarancj  na plamy, olej, t uszcz i ywno  nale y koniecznie usuwa  
zabrudzenia z powierzchni w mo  okresie czasu. 

Wynikiem temperatury i wilgotno ci wyst puj cych w Pa stwa regionie zamieszkania b dzie pojawienie si  grzyba i ple ni 
nym nat eniu. 

Podczas chodzenia nale y zachowa  ostro no ; zalecamy stosowanie obuwia.   

Problem Rozwi zanie

Zabrudzenie i odpadki Odpadki zalegaj ce na powierzchni nale y sp uka  wod  z w a ogrodowego. W celu 
usuni cia zabrudze cych w zag bieniach tekstury nale y u y  
ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania. Najlepsze jest 
szorowanie w kierunku zgodnym z przebiegiem s

Garbnik Do pojawiania si
zalega  materia  organiczny, a pod nim zbiera si  woda. Dlatego najlepiej usun  
odpadki z dylatacji za pomoc  w a ogrodowego, szpachelki lub mi kkiej miot y. 
Utrzymywanie dylatacji w czysto ci zmniejsza ryzyko pojawiania si  garbnika i 
sprawia, e podest jest czystszy.

nieg W celu stopienia niegu i lodu nale y u y  chlorku wapnia lub soli kamiennej. Chlorek 
 pozostawi  bia na atwo usun  przy 

pomocy ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

Olej/t uszcz/ ywno Rozlany olej / t uszcz / ywno  nale y szybko usuwa . W celu oczyszczenia nale y 
zastosowa  ciep  wod  z myd em i mi kk  niemetalow  szczotk  do szorowania. 
T uszcz i olej mog  wymaga  zastosowania uniwersalnego rodka czyszcz cego, 
je eli ciep a woda z myd em i mi kka niemetalowa szczotka do szorowania oka  si  
nieskuteczne. Nale y sprawdzi  u producenta, jakie rodki czyszcz ce s  
odpowiednie do stosowania na Pa stwa pode cie.

Grzyb i ple Grzyb i ple  pojawia si  okresowo w warunkach codziennego u ytkowania. Dlatego, 
grzyb i ple  mog  pojawi  si  na pode  organiczny, w tym 
mi dzy innymi drewno, gnij ce li cie i py istniej  z powietrzem i wod , w 
warunkach podwy kowitego 
wyeliminowania grzyba i ple ni; dlatego mo emy jedynie minimalizowa  ich pojawianie 
si  poprzez mo liwie jak najszybsze usuwanie gnij cych materia
przypadku wyst powania grzyba i ple ni, nale y przeprowadzi  czyszczenie przy 
u yciu  ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

Nieregularne a ciep a / 
ogie

Podest kompozytowy wykazuje tendencje do zatrzymywania ciep a, niezale nie od 
tego, czy oddzia redni, czy te  po redni.  
Nieregularne a ciep a, w tym mi dzy innymi paleniska, kominki i grille, oraz ogie  
mog  uszkodzi  powierzchni  podestu UltraShield. Nale y zachowywa  w a ciw  
ostro no  wobec nieregularnych  ciep a i ognia, aby nie dopu ci  do 
uszkodzenia podestu.

Prace murarskie Podczas prac murarskich, podest musi by  STALE zakryty, najlepiej plandek  lub foli  
do zastosowa  budowlanych. Osady mineralne, stanowi ca pozosta o  prac 
budowlanych, mog  miesza  si  z wod  i odparowywa , pozostawiaj c osady 
tworz ce bia e lady na powierzchni podestu. 

Aby zapobiec pojawieniu si  tego problemu, nale y dopilnowa , aby konstrukcja 
murarska/cementowa zawi za a si  w a ciwie przed przyst pieniem do instalacji 
podestu. Je  osady mineralne, w celu 
zachowania pierwotnego wygl du podestu nale y regularnie przeprowadza  
konserwacj .
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WA NA INFORMACJA: PRZED PRZYST PIENIEM DO PRACY NALE Y PAMI TA  O TYM, E: 

Mo liwe jest stosowanie myjki ci nieniowej, z ko  p asko strumieniow , jednak wy cznie pod ci nieniami poni ej 
1,500 psi i z odleg o ci min 40cm od podestu. Podczas stosowania myjki ci nieniowej konieczne jest zachowanie 
maksymalnej ostro no ci ze wzgl du na to, e Pa stwa podest mo e by  uszkodzony. 

Nieusuni cie zabrudze  z dylatacji mo e powodowa  pojawienie si  plam, grzyba i ple ni. 

NIGDY nie wolno u ywa  METALOWEGO szpadla do usuwania lodu lub niegu z podestu UltraShield. 

Aby zachowa  25-letni  ograniczon  gwarancj  na plamy, olej, t uszcz i ywno  nale y koniecznie usuwa  
zabrudzenia z powierzchni w mo  okresie czasu. 

Wynikiem temperatury i wilgotno ci wyst puj cych w Pa stwa regionie zamieszkania b dzie pojawienie si  grzyba i ple ni 
nym nat eniu. 

Podczas chodzenia nale y zachowa  ostro no ; zalecamy stosowanie obuwia.   

Problem Rozwi zanie

Zabrudzenie i odpadki Odpadki zalegaj ce na powierzchni nale y sp uka  wod  z w a ogrodowego. W celu 
usuni cia zabrudze cych w zag bieniach tekstury nale y u y  
ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania. Najlepsze jest 
szorowanie w kierunku zgodnym z przebiegiem s

Garbnik Do pojawiania si
zalega  materia  organiczny, a pod nim zbiera si  woda. Dlatego najlepiej usun  
odpadki z dylatacji za pomoc  w a ogrodowego, szpachelki lub mi kkiej miot y. 
Utrzymywanie dylatacji w czysto ci zmniejsza ryzyko pojawiania si  garbnika i 
sprawia, e podest jest czystszy.

nieg W celu stopienia niegu i lodu nale y u y  chlorku wapnia lub soli kamiennej. Chlorek 
 pozostawi  bia na atwo usun  przy 

pomocy ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

Olej/t uszcz/ ywno Rozlany olej / t uszcz / ywno  nale y szybko usuwa . W celu oczyszczenia nale y 
zastosowa  ciep  wod  z myd em i mi kk  niemetalow  szczotk  do szorowania. 
T uszcz i olej mog  wymaga  zastosowania uniwersalnego rodka czyszcz cego, 
je eli ciep a woda z myd em i mi kka niemetalowa szczotka do szorowania oka  si  
nieskuteczne. Nale y sprawdzi  u producenta, jakie rodki czyszcz ce s  
odpowiednie do stosowania na Pa stwa pode cie.

Grzyb i ple Grzyb i ple  pojawia si  okresowo w warunkach codziennego u ytkowania. Dlatego, 
grzyb i ple  mog  pojawi  si  na pode  organiczny, w tym 
mi dzy innymi drewno, gnij ce li cie i py istniej  z powietrzem i wod , w 
warunkach podwy kowitego 
wyeliminowania grzyba i ple ni; dlatego mo emy jedynie minimalizowa  ich pojawianie 
si  poprzez mo liwie jak najszybsze usuwanie gnij cych materia
przypadku wyst powania grzyba i ple ni, nale y przeprowadzi  czyszczenie przy 
u yciu  ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

Nieregularne a ciep a / 
ogie

Podest kompozytowy wykazuje tendencje do zatrzymywania ciep a, niezale nie od 
tego, czy oddzia redni, czy te  po redni.  
Nieregularne a ciep a, w tym mi dzy innymi paleniska, kominki i grille, oraz ogie  
mog  uszkodzi  powierzchni  podestu UltraShield. Nale y zachowywa  w a ciw  
ostro no  wobec nieregularnych  ciep a i ognia, aby nie dopu ci  do 
uszkodzenia podestu.

Prace murarskie Podczas prac murarskich, podest musi by  STALE zakryty, najlepiej plandek  lub foli  
do zastosowa  budowlanych. Osady mineralne, stanowi ca pozosta o  prac 
budowlanych, mog  miesza  si  z wod  i odparowywa , pozostawiaj c osady 
tworz ce bia e lady na powierzchni podestu. 

Aby zapobiec pojawieniu si  tego problemu, nale y dopilnowa , aby konstrukcja 
murarska/cementowa zawi za a si  w a ciwie przed przyst pieniem do instalacji 
podestu. Je  osady mineralne, w celu 
zachowania pierwotnego wygl du podestu nale y regularnie przeprowadza  
konserwacj .

 
Czyszczenie powierzchni 
Opcja 1: Ocet (ci g dalszy)  

7. Po osuszeniu, oczyszczone deski powinny 
wygl da  jak nowe. Na rysunku 5 mo na 
zobaczy nic  mi dzy powierzchnia 
oczyszczon  a nieoczyszczon . 

Opcja 2: rodek czyszcz cy do muszli klozetowej 

1. rodek czyszcz cy do muszli klozetowej nale y 
u y  do ka dej zabrudzonej deski, jako pokazano 
na rysunku 6.  

2. Nast pnie nale y pola  wod  czyszczon  
powierzchni , wyszorowa  stosuj c cznie rodek 
do czyszczenia muszli klozetowych i wod , a 
nast pnie pozostawi  na deskach na czas 
przynajmniej 5 minut, jak pokazano na rysunku 7.   

3. Po up ywie 5 minut, szorowa  we n  stalow  w 
kierunku zgodnym z przebiegiem us ojenia przez 
oko o 1-2 minut. 

Uwaga: W przypadku u ywania we ny stalowej, 
nale y szorowa  wy cznie w kierunku zgodnym z 
przebiegiem us ojenia; nigdy nie szorowa  w 
poprzek us ojenia. 

4. Po szorowaniu, nale y sp uka  powierzchni  wod  
i osuszy  j  r cznikiem, aby sprawdzi  rezultaty. 
Rezultaty s
mo na zobaczy nic  mi dzy efektem 
czyszczenia i braku czyszczenia. 

Uwaga: Pozbycie si  osadu mineralnego z 
powierzchni mo e wymaga  wielokrotnego 
szorowania deski. 
Ponadto, mo liwe jest uzyskanie szybszych 

e szorowanie i 
dodawanie rodka do czyszczenia muszli 
klozetowych i wody.

"

Rysunek 5

Rysunek 7

Rysunek 6
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WA NA INFORMACJA: PRZED PRZYST PIENIEM DO PRACY NALE Y PAMI TA  O TYM, E: 

Mo liwe jest stosowanie myjki ci nieniowej, z ko  p asko strumieniow , jednak wy cznie pod ci nieniami poni ej 
1,500 psi i z odleg o ci min 40cm od podestu. Podczas stosowania myjki ci nieniowej konieczne jest zachowanie 
maksymalnej ostro no ci ze wzgl du na to, e Pa stwa podest mo e by  uszkodzony. 

Nieusuni cie zabrudze  z dylatacji mo e powodowa  pojawienie si  plam, grzyba i ple ni. 

NIGDY nie wolno u ywa  METALOWEGO szpadla do usuwania lodu lub niegu z podestu UltraShield. 

Aby zachowa  25-letni  ograniczon  gwarancj  na plamy, olej, t uszcz i ywno  nale y koniecznie usuwa  
zabrudzenia z powierzchni w mo  okresie czasu. 

Wynikiem temperatury i wilgotno ci wyst puj cych w Pa stwa regionie zamieszkania b dzie pojawienie si  grzyba i ple ni 
nym nat eniu. 

Podczas chodzenia nale y zachowa  ostro no ; zalecamy stosowanie obuwia.   

Problem Rozwi zanie

Zabrudzenie i odpadki Odpadki zalegaj ce na powierzchni nale y sp uka  wod  z w a ogrodowego. W celu 
usuni cia zabrudze cych w zag bieniach tekstury nale y u y  
ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania. Najlepsze jest 
szorowanie w kierunku zgodnym z przebiegiem s

Garbnik Do pojawiania si
zalega  materia  organiczny, a pod nim zbiera si  woda. Dlatego najlepiej usun  
odpadki z dylatacji za pomoc  w a ogrodowego, szpachelki lub mi kkiej miot y. 
Utrzymywanie dylatacji w czysto ci zmniejsza ryzyko pojawiania si  garbnika i 
sprawia, e podest jest czystszy.

nieg W celu stopienia niegu i lodu nale y u y  chlorku wapnia lub soli kamiennej. Chlorek 
 pozostawi  bia na atwo usun  przy 

pomocy ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

Olej/t uszcz/ ywno Rozlany olej / t uszcz / ywno  nale y szybko usuwa . W celu oczyszczenia nale y 
zastosowa  ciep  wod  z myd em i mi kk  niemetalow  szczotk  do szorowania. 
T uszcz i olej mog  wymaga  zastosowania uniwersalnego rodka czyszcz cego, 
je eli ciep a woda z myd em i mi kka niemetalowa szczotka do szorowania oka  si  
nieskuteczne. Nale y sprawdzi  u producenta, jakie rodki czyszcz ce s  
odpowiednie do stosowania na Pa stwa pode cie.

Grzyb i ple Grzyb i ple  pojawia si  okresowo w warunkach codziennego u ytkowania. Dlatego, 
grzyb i ple  mog  pojawi  si  na pode  organiczny, w tym 
mi dzy innymi drewno, gnij ce li cie i py istniej  z powietrzem i wod , w 
warunkach podwy kowitego 
wyeliminowania grzyba i ple ni; dlatego mo emy jedynie minimalizowa  ich pojawianie 
si  poprzez mo liwie jak najszybsze usuwanie gnij cych materia
przypadku wyst powania grzyba i ple ni, nale y przeprowadzi  czyszczenie przy 
u yciu  ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

Nieregularne a ciep a / 
ogie

Podest kompozytowy wykazuje tendencje do zatrzymywania ciep a, niezale nie od 
tego, czy oddzia redni, czy te  po redni.  
Nieregularne a ciep a, w tym mi dzy innymi paleniska, kominki i grille, oraz ogie  
mog  uszkodzi  powierzchni  podestu UltraShield. Nale y zachowywa  w a ciw  
ostro no  wobec nieregularnych  ciep a i ognia, aby nie dopu ci  do 
uszkodzenia podestu.

Prace murarskie Podczas prac murarskich, podest musi by  STALE zakryty, najlepiej plandek  lub foli  
do zastosowa  budowlanych. Osady mineralne, stanowi ca pozosta o  prac 
budowlanych, mog  miesza  si  z wod  i odparowywa , pozostawiaj c osady 
tworz ce bia e lady na powierzchni podestu. 

Aby zapobiec pojawieniu si  tego problemu, nale y dopilnowa , aby konstrukcja 
murarska/cementowa zawi za a si  w a ciwie przed przyst pieniem do instalacji 
podestu. Je  osady mineralne, w celu 
zachowania pierwotnego wygl du podestu nale y regularnie przeprowadza  
konserwacj .

Czyszczenie powierzchni 
Opcja 3: Detergent do gospodarstwa domowego / 
prania 

1. Detergentu nale y u y
pokazany na rysunku 9. 

2. Nast pnie nale y pola  detergent wod , wetrze   
go w deski i pozostawi  na czas przynajmniej 5 
minut, jak pokazano na rysunku 10. 

3. Po przynajmniej 5-minutowym okresie dzia ania 
detergentu/wody, nale y rozpocz  szorowanie 
w kierunku us ojenia za pomoc  we ny stalowej. 

Uwaga: W przypadku u ycia we ny stalowej, 
wolno szorowa  wy cznie w kierunku zgodnym 
z przebiegiem us ojenia, nigdy w poprzek 
us ojenia.  
4. Po 1-2-minutowym szorowaniu, sp uka  

powierzchni  wod  i osuszy  r cznikiem, aby 
zobaczy  rezultaty, jak pokazano na rysunku 11. 

Uwaga: Pozbycie si  osadu mineralnego z 
powierzchni mo e wymaga  wielokrotnego 
szorowania deski. 
Ponadto, mo liwe jest uzyskanie szybszych 

e szorowanie i 
dodawanie rodka do czyszczenia muszli 
klozetowych i wody. 

Rysunek 8

Rysunek 11

Rysunek 9

Rysunek 10
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WA NA INFORMACJA: PRZED PRZYST PIENIEM DO PRACY NALE Y PAMI TA  O TYM, E: 

Mo liwe jest stosowanie myjki ci nieniowej, z ko  p asko strumieniow , jednak wy cznie pod ci nieniami poni ej 
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ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania. Najlepsze jest 
szorowanie w kierunku zgodnym z przebiegiem s

Garbnik Do pojawiania si
zalega  materia  organiczny, a pod nim zbiera si  woda. Dlatego najlepiej usun  
odpadki z dylatacji za pomoc  w a ogrodowego, szpachelki lub mi kkiej miot y. 
Utrzymywanie dylatacji w czysto ci zmniejsza ryzyko pojawiania si  garbnika i 
sprawia, e podest jest czystszy.

nieg W celu stopienia niegu i lodu nale y u y  chlorku wapnia lub soli kamiennej. Chlorek 
 pozostawi  bia na atwo usun  przy 

pomocy ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

Olej/t uszcz/ ywno Rozlany olej / t uszcz / ywno  nale y szybko usuwa . W celu oczyszczenia nale y 
zastosowa  ciep  wod  z myd em i mi kk  niemetalow  szczotk  do szorowania. 
T uszcz i olej mog  wymaga  zastosowania uniwersalnego rodka czyszcz cego, 
je eli ciep a woda z myd em i mi kka niemetalowa szczotka do szorowania oka  si  
nieskuteczne. Nale y sprawdzi  u producenta, jakie rodki czyszcz ce s  
odpowiednie do stosowania na Pa stwa pode cie.

Grzyb i ple Grzyb i ple  pojawia si  okresowo w warunkach codziennego u ytkowania. Dlatego, 
grzyb i ple  mog  pojawi  si  na pode  organiczny, w tym 
mi dzy innymi drewno, gnij ce li cie i py istniej  z powietrzem i wod , w 
warunkach podwy kowitego 
wyeliminowania grzyba i ple ni; dlatego mo emy jedynie minimalizowa  ich pojawianie 
si  poprzez mo liwie jak najszybsze usuwanie gnij cych materia
przypadku wyst powania grzyba i ple ni, nale y przeprowadzi  czyszczenie przy 
u yciu  ciep ej wody z myd em i mi kkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

Nieregularne a ciep a / 
ogie

Podest kompozytowy wykazuje tendencje do zatrzymywania ciep a, niezale nie od 
tego, czy oddzia redni, czy te  po redni.  
Nieregularne a ciep a, w tym mi dzy innymi paleniska, kominki i grille, oraz ogie  
mog  uszkodzi  powierzchni  podestu UltraShield. Nale y zachowywa  w a ciw  
ostro no  wobec nieregularnych  ciep a i ognia, aby nie dopu ci  do 
uszkodzenia podestu.

Prace murarskie Podczas prac murarskich, podest musi by  STALE zakryty, najlepiej plandek  lub foli  
do zastosowa  budowlanych. Osady mineralne, stanowi ca pozosta o  prac 
budowlanych, mog  miesza  si  z wod  i odparowywa , pozostawiaj c osady 
tworz ce bia e lady na powierzchni podestu. 

Aby zapobiec pojawieniu si  tego problemu, nale y dopilnowa , aby konstrukcja 
murarska/cementowa zawi za a si  w a ciwie przed przyst pieniem do instalacji 
podestu. Je  osady mineralne, w celu 
zachowania pierwotnego wygl du podestu nale y regularnie przeprowadza  
konserwacj .

Dane dotycz ce odporno ci chemicznej - NewTechWood UltraShield 

R - odporny na oddzia ywanie chemiczne 

U - nieodporny na oddzia ywanie chemiczne, co oznacza, e rodek mo e trwale uszkodzi  

prosimy skontaktowa  si  z producentem w celu uzyskania jego akceptacji. 

Mo liwe jest u
w gospodarstwie domowym. 

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy na stron  
www.newtechwood.com

Odporno  chemiczna NewTechWood UltraShield

rodek chemiczny Temperatura  Temperatura  

Kwas octowy (10%) R R

Piwo R R

Benzen U U

Kwas benzoesowy R R

ug wybielaj cy (10%) R R

Toluen U U

Metyloetyloketon R U

Aceton R U

Etylobenzen U U

Octan n-butylu (100%) R U

Terpentyna U U

Nadtlenek wodoru (3%) R U

W celu dalszych informacji


