
 
 

Instrukcja U żytkowania i Pielęgnacji Tarasów z Desek 
Egzotycznych 

 
 
Państwa taras drewniany jest chroniony przed zabrudzeniami i wnikaniem 
wilgoci dzięki wysoko jakościowemu impregnowaniu. Aby ta skuteczna 
ochrona mogła być utrzymana jak najdłużej, a Państwo mogli się cieszyć 
swoim tarasem, powinniście Państwo przestrzegać następujących 
wskazówek. 
Gwarantujemy, że Państwa taras  odwdzięczą się, a z roku na rok będąc 
coraz piękniejszy uzyskując specyficzną naturalną patynę. 
Drobny piasek, kurz działają jak papier ścierny, dlatego proszę pamiętać o 
tym, aby powstające zabrudzenia regularnie usuwać za pomącą szczotki lub 
odkurzacza. Takie suche czyszczenie powinno się przeprowadzać zasadniczo 
przy każdym odświeżaniu oraz bieżącym  
i gruntownym czyszczeniu. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych tarasu i powłoki olejowej 
takich jak np.: wgłębienia od szpilek, od urządzeń i ciężkich przedmiotów, od 
krzeseł , kółek itp, uszkodzeń będących następstwem zalania tarasu oraz  
zarysowań od ostrych przedmiotów. 
 
 
 
Stała pielęgnacja polega na usuwaniu zanieczyszczeń ( piasku, liści, błota ) 
przy użyciu szczotek lub odkurzaczy. 
W sezonie zimowym należy w miarę możliwości usuwać na bieżąco śnieg przy 
użyciu szczotek nie dopuszczając do powstania oblodzonej warstwy. 
Oblodzona warstwa ma prawo powstawać również nie tylko zima , ale w 
okresie przejściowym ( jesień , wiosna ), po wilgotnej lub deszczowej nocy. 
Usuwanie oblodzonej warstwy wpływa na bezpieczeństwo użytkownika 
tarasu. 
W przypadku powstania oblodzonej warstwy nie należy stosować soli i 
środków chemicznych ograniczając się najwyżej do użycia piasku ( mogą 
wtedy powstać drobne , mechaniczne uszkodzenia wierzchniej warstwy 
drewna). 
Drewna stosowane przez nas na tarasach są naturalnie bardzo odporne na 
korozję biologiczna i nie wymagają, lecz  wymagają impregnacji i 
konserwacji. Drewno zawsze jednak ulega naturalnemu procesowi 
patynowania wierzchniej warstwy. Olej , którym pokryta jest wierzchnia 
warstwa desek , utlenia się w czasie, tj. oksyduje. Powstaje wówczas 
srebrzysto-szara powłoka nie mająca jednak wpływu na obniżenie 
parametrów technicznych drewna, czy przyspieszenia procesów starzenia . 
Ze względów estetycznych należy zapobiegać temu zjawisku stosując olej 
pielęgnacyjny OLI-NATURA Projektol firmy Oli-Lacke przeznaczony na 
zewnętrzne konstrukcje drewniane. 
 



 
Co jakiś czas, a z pewnością po każdym sezonie zimowym należy umyć taras 
szczotką ryżową wzdłuż ryfli środkiem OLI-NATURA Ausenreiniger , który 
znacznie pomaga czyszczenie. Po wyschnięciu ponowić impregnację olejem 
OLI-NATURA Projektol, Firmy Oli-Lacke, O ile taras jest intensywnie 
użytkowany i dochodzi do szybkiego wycierania się warstwy zabezpieczającej 
należy powtórzyć impregnację w trakcie trwania sezonu nawet kilkakrotnie. 
Nanoszenie oleju należy wykonać cienkimi warstwami , wcierając zawsze 
wzdłuż ryfli miękką szmatą do sucha. 
W użytkowaniu należy uwzględnić naturalny proces pracy tj. wysychania 
drewna w czasie gorących letnich dni i pęcznienia podczas deszczowej 
pogody. Naturalna praca może spowodować nawet nieliczne obluzowanie 
niektórych wkrętów. Po sezonie zimowym należy sprawdzić i dokręcić ,lub 
wymienić obluzowane wkręty. 
 
 

Firma nasza wykonuje tylko odpłatnie zabiegi pielęgnacyjne tarasów 
zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. 
 
Wszelkie środki do pielęgnacji i mycia tarasów są dostępne w Salonie 
Sprzedaży firmy BTS Polska Tel/Fax.:58/7 833 533  

 
 
 
 
 
 
 
 


