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LIST ÚDRŽBY 

Veškerou naši technickou dokumentaci si můžete stáhnout z naší 
internetové stránky www.silvadec.com 

Údržba terasových a plotových prken z kompozitního dřeva Silvadec 

Prkna z kompozitního dřeva Silvadec nevyžadují žádnou zvláštní ochranu (žádný ochranný přípravek). Pravidelné čištění je 
nezbytné a umožní udržovat prkna v dobrém celkovém stavu. 

OBECNÁ PRAVIDLA ÚDRŽBY 

Kdy? 
Terasu je nezbytné umýt jednou ročně, nejlépe na jaře. Plotové panely je nutno čistit dvakrát za rok. 

Jak? 
Používejte kartáčové koště - vždy pracujte v podélném směru a umývejte pomocí vody s jemným ředěným saponátem 

(přípravek na mytí nádobí) - Prostory mezi terasovými prkny umývejte pomocí kovového nože, abyste zajistili správný 
odvod vody. 

Dodatečné pokyny pro nová prkna z řady Naturelle  

Zbarvení prken z kompozitního dřeva se mění během prvních měsíců po jejich instalaci (viz následující rámeček). Během tohoto 
období se mohou na prknech objevit žluté skvrny a stopy po vlhkosti. Tyto skvrny jsou zcela normální a zmizí vlivem srážek, 
pokud jsou správně vystavené UV záření a dešti. Jakmile uplyne přechodové období, bude se barva prken blížit původnímu 
odstínu a bude trvalá.  

I když tyto skvrny a stopy po vlhkosti přirozeně zmizí, je možné je podle potřeby smýt pomocí vodního proudu a kartáče, v 
tomto případě postupujte podélně po prknech.  

Případ pokládky plotu na zídku: Je možné, že během této přechodové fáze se na zídce pod plotem objeví žluté skvrny. Tyto 
skvrny ve většině případů zmizí přirozeně vlivem srážek. Je možné zídku pravidelně kropit, čímž se tento proces urychlí. 

Jaký je původ této přechodové fáze?  

Vývoj zabarvení prken vychází z přirozené reakce dřeva na UV záření a srážky. UV záření způsobují zežloutnutí prken a deštěm 
se toto zežloutnutí přirozeně čistí. Rovnoměrné vystavení UV záření zajistí, že tento jev bude trvat 4 až 5 týdnů v případě 
terasových prken a 10 až 12 týdnů v případě plotových prken, která jsou vystavena svisle. Je nutno si uvědomit, že tato 
přechodová fáze může trvat déle, pokud jsou prkna instalována v zastíněných nebo polo-zakrytých oblastech (pod stromy nebo 
přístřeškem...), což však důrazně nedoporučujeme.  
Pokud se pokládka terasy nebo plotu provádí v intervalu několika dní, je možné, že první a poslední položená prkna se budou 
lišit odstínem. Tento rozdíl se přirozeně vymaže po rovnoměrném vystavení výrobků UV záření. 

  * netýká se řady koextrudovaných 

výrobků 
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Působení slunečních paprsků dočasně způsobí to, že prkna 
při prvním kontaktu s UV zářením přirozeně zežloutnou. Po 
několika týdnech vystavení srážkám se bude barva prken 

blížit původnímu odstínu a bude trvalá. 

Působení slunečních paprsků dočasně způsobí to, že prkna 
při prvním kontaktu s UV zářením přirozeně zežloutnou. Po 
několika týdnech vystavení srážkám se bude barva prken 

blížit původnímu odstínu a bude trvalá. 
Jelikož dřevo je přírodní materiál, nejsou představené barvy smluvně závazné. 

http://www.silvadec.com/
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Odstranění specifických skvrn a oděrek 

Typ vady Délka trvání jevu Příčina Nutné kroky 

Mastné skvrny 
Tyto skvrny se mohou časem 

smýt, až zcela zmizí. 
Zejména potravinové skvrny: 
grilování, olej, zmrzlina atd. 

Pro úplné odstranění mastné skvrny doporučujeme jednat rychle 
poté, co se skvrna objeví:  
- Nasypte prášek Silvawash na skvrnu a nechte působit cca 12 
hod. Podle potřeby lze postup opakovat.  
- Pokud je skvrna odolná, použijte odstraňovač skvrn z 
kompozitního dřeva na bázi benzínu a naneste jej na prášek 
Silvawash na cca 12 hod. Toto ošetření může vést k nepatrnému 
zesvětlení prkna, ale odstín se časem sjednotí.  

Skvrny od 
odolných 

nečistot, černé 
skvrny na plotu 

Dlouhodobý jev, pokud nedojde 
k lidskému zásahu 

Vyvolává jej znečištění v atmosféře 
a nečistoty se ukládají na povrchu. 

Tento druh skvrn odstraníte mechanicky.  
Vybavení: houbička se škrabkou nebo kartáč.  
Postup: vždy pracujte v podélném směru prken.  
Pokud skvrny nemizí, použijte přípravek SilvaNET podle 
návodu k použití uvedeného na obalu (zejména je nutno 
opláchnout bezprostředně po aplikaci).  

Oděrky Stálé Štěrk, ostré předměty atd... 

Jelikož materiál Silvadec má rovnoměrnou hmotu, je možné 
zbrousit odřenou část a oděrku odstranit. Broušená oblast bude po 
obroušení nepatrně světlejší, ale tento rozdíl v odstínu pomine po 
vystavení UV záření/srážkám.  
Tento postup je vhodný pro všechny naše výrobky s výjimkou 
strukturovaných prken (broušením se odstraní povrchový 
motiv) a prken Atmosphere (speciální povrchová úprava 
nevhodná pro broušení).  

Mech/lišejník 
Dlouhodobý jev, pokud nedojde 

k lidskému zásahu 
Nedostatečná údržba prken, 

prostředí příznivé pro rozvoj mechu 
Naneste přípravek proti mechu, bez oplachování, bez javelského 
louhu (chlornan sodný). Proveďte zkoušku na malé části.  

Řada High-Tech 

Pro které použití?  
Prkno Atmosphère zaručuje díky své povrchové úpravě účinnou a trvalou ochranu před skvrnami od potravin na terasách 
(mastnota) a před stékáním a stopami po znečištění při svislém použití (plot a obklady). Kromě snazšího čištění, výhodou této 
řady je i to, že nemusí být plně vystavená UV záření a srážkám (nedochází k přechodu barev), díky čemuž je ideální pro zakryté 
či polo-zakryté projekty.  

Doporučení pro údržbu 
Terasová a plotová prkna z řady High-Tech je nutno čistit jednou ročně pomocí kartáče, proudu vody a jemného ředěného 
saponátu (přípravek na mytí nádobí). Doporučujeme používat teplou vodu. Použití vysokotlakého čističe (typu Kärcher) se 
zakazuje, protože by mohlo dojít k narušení povrchu prken. 

ČEMU JE NAPROSTO NEZBYTNÉ SE VYHNOUT 

• Nepoužívejte přípravky Silvadec v interiéru nebo zakrytých oblastech: Aby mohl proběhnout přechod barvy, 

doporučujeme nepoužívat naše výrobky v interiéru nebo v oblastech uzavřených pro UV záření a srážky. Správné 
vystavení srážkám je nezbytné pro snazší čištění. Pro polo-zakryté projekty se důrazně doporučuje využít naši řadu 
High-Tech.  

• Nepoužívejte vysokotlaký čistič.  

• Nepoužívejte rozpouštědla.  

• Nenanášejte lazurovací olej, nátěry nebo ochranné/oživovací/obnovovací přípravky na povrch prken. 


