NEKÜNK WPC,

NEKED FELTÖLTŐDÉS A KERTEDBEN
FA-MŰANYAG KOMPOZIT TERMÉKEK
A WPC az angol Wood Plastic Composite kifejezésből alkotott mozaikszó,
és a termék gyártására, anyagösszetételére utal. A WPC burkolatok
nagy arányban (50-90%) tartalmaznak fát, falisztet vagy faforgácsot,
de a természetes anyag tulajdonságainak javítása érdekében műanyag
adalékokat kevernek hozzá. Emiatt nem öregszik olyan gyors ütemben,
nem vetemedik el a hő és a nedvesség hatására, mint a faburkolat, valamint színtartó képessége is jobb. Kerítéselemként egyszeri beruházással, amely időtálló, gondozásmentes és prémium minőségű termék,
amit ellenáll a szélsőséges időjárásnak és az UV-sugárzásnak is.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
• teraszok, napozóteraszok, medencék,
• stégek,
• kerti utak, sétányok,
• kerítések, kapuk.
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WPC BURKOLATOK ÉS KERÍTÉSELEMEK
LERAKÁS, RÖGZÍTÉS
A párnafákat szilárd alapra, betonra kell rögzíteni. Füvön, egyenetlen tégla és
burkolt felületen a WPC burkolat könnyen elcsúszhat. Kérjük, fúrja elő a párnafákat a
könnyebb rögzítés miatt, ha ez elmarad a termék könnyebben sérülhet. A párnafákat
40-50 centiméterenként szorosan kell rögzíteni. A párnafák hosszanti találkozásánál
1-1,5 cm távolságot szükséges hagyni. A párnafák párhuzamos elhelyezésének
javasolt távolsága maximum 30 cm. Nagy forgalmú helyeken maximum 20 cm.
Az alaplap túllógása a széleken nem lehet több 2-3 cm-nél a párnafa szélétől. A
klipszek rögzítése esetén a csavar behajtása ne történjen közvetlenül a párnafákba,
hanem azt előzze meg egy előfúrás. Ez után a csavarral rögzíthető a klipsz. 2 alaplap
párhuzamos találkozásánál szükséges dupla párnafa. A 2 párnafa javasolt rögzítése
egymástól 1-2 cm-re történjen. Az alaplapokat ebben az esetben külön-külön érdemes
rögzíteni, elkerülve az esetleges sérüléseket, elemelődéseket. Az alaplapok egymás
közti távolsága a hosszanti toldásoknál és párhuzamos rögzítéseknél 6-7mm legyen,
hogy a termék esetleges hőmérsékletváltozások esetén tudjon terjeszkedni. A falak
vagy objektumok találkozásánál a rövid oldalak esetében minimum 2 cm távolságot
kell hagyni. A WPC burkolatot olyan helyre kell rögzíteni, ahol a padozat jó vízelvezető
képességgel rendelkezik, a levegő tud cirkulálni és nincs talajvíz.
TISZTÍTÁS
A terméket időről időre szükséges tisztítani. A zsíros felületeket foszfor mentes
zsíroldók alkalmazásával tisztítsuk, rozsda és egyéb szennyeződéseket foszfor
mentes tisztítószerekkel távolítsuk el. Itt is gondoskodni kell a vízelvezetésről és
a szellőzésről. A tisztítás után a felületet tiszta vízzel lemoshatjuk eltávolítva a
tisztítószer maradványokat, majd a felületet egy száraz ruhával szárazra töröljük.
Színek:
fekete, csokoládé, barna, szürke, teak, vörösbarna
Kiegészítők:
párnafa, szegély, csavar, klipsz
Méretek:
alaplap – 146x23x2000 mm
párnafa – 30x40x2000 mm
szegély – 38x38x2000 mm
ÚJHÁZ WPC TERMÉKEK VITATHATATLAN ELŐNYEI:
• tartós, könnyen tisztítható		
• felületkezelést nem igényel
• alacsony karbantartási igényű
• változatosan, több területen felhasználható
• kétoldalú, különböző mintázattal
• egyszerűen rögzíthető

További információkért és ajánlatért keresse szakértő kollégánkat!

WPC KIEGÉSZÍTŐK
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