
ONEWOOD koksnes polimēra kompozītmateriālu uzturēšanas izmaksas ir ārkārtīgi zemas. WPC terasei nav nepieciešamas 

tādas uzturēšanas izmaksas kā parastajām koka terasēm. Nav nepieciešams tērēt dārgo laiku, krāsojot, eļļojot terases vai 

veicot citus darbus. Lai nodrošinātu āra terases ilgtermiņa skaistumu, pietiek tikai ar periodisku tīrīšanu un mazgāšanu. 

Tīrīšanai parasti pietiek ar slotu, augstspiediena tīrītāju, ziepjūdeni un sūkli. 

ONEWOOD KOPŠANA  

№ Problēmas Kopšana un risinājums 

1. Putekļi un netīrumi Lai notīrītu putekļus un netīrumus, virsma pastāvīgi jāmazgā ar ūdeni terases dēļu raksta 

virzienā. Lai notīrītu vairāk netīrumu, izmantojiet augstspiediena tīrītāju, vajadzības 

gadījumā izmantojot ziepjūdeni. 

2. Augi un lapas Atsevišķus gružus ieteicams noņemt ar slotu un nomazgāt ar ūdeni. Lai notīrītu vairāk 

netīrumu, izmantojiet augstspiediena tīrītāju un, ja nepieciešams, ziepjūdeni vai vāju 

skābeņskābes ūdens šķīdumu. 

3. Sniega un ledus 

notīrīšana 

Sniegu un ledu var notīrīt ar slotu vai plastmasas lāpstu. Sniega un ledus kausēšanai var 

izmantot ielu kaisīšanai paredzēto sāli (kalciju vai nātrija hlorīdu). Uzmanību! Nelietojiet 

metāla lāpstu vai citus darba rīkus, kas var sabojāt virsmu. 

4. Sāls pārpalikumi Atsevišķus sāls pārpalikumus ieteicams notīrīt un noskalot ar ūdeni. Lai notīrītu traipus, 

izmantojiet tīrīšanas rīkus un siltu ūdeni. Lai notīrītu lielākus traipus, pagaidiet, līdz 

virsma ir pavisam sausa, un izmantojiet smalku smilšpapīru, lai noņemtu sāls atlikumus. 

5. Rūsa Atsevišķus netīrumus ieteicams noslaucīt ar birsti un nomazgāt ar ūdeni. Traipu 

noņemšanai ieteicams izmantot mazgāšanas rīkus un siltu ūdeni. Lai notīrītu vairāk 

netīrumus, izmantojiet zemas stiprības skābeņskābes vai fosforskābes ūdens šķīdumu un 

noskalojiet ar ūdeni. 

6. Cements Ieteicams ar suku noņemt cementa un javas atlikumus un mazgāt ar augstspiediena 

tīrītāju. Lai notīrītu traipus, izmantojiet tīrīšanas rīkus un siltu ūdeni. Lai notīrītu lielākus 

traipus, pagaidiet, līdz virsma labi izžūst, un cementa noņemšanai izmantojiet smalku 

smilšpapīru. 

7. Pārtikas un dzērienu 

traipi 

Tīrīšanai ir piemērots ziepjūdens, acetona vai metanola saturoši mazgāšanas līdzekļi. Tīrīt 

ar birsti terases dēļu raksta virzienā. Lai notīrītu lielākus traipus, pagaidiet, līdz virsma labi 

izžūst, traipu noņemšanai izmantojiet smalku smilšpapīru un, ja nepieciešams, atkārtoti 

izmantojiet tīrīšanas līdzekļus. 

8. Krāsu un eļļas traipi Tīrīšanai piemērots ziepjūdens, mazgāšanas līdzekļi, kas satur acetonu vai metanolu. Tīrīt 

ar birsti terases dēļu raksta virzienā. Lai notīrītu lielākus traipus, pagaidiet, līdz virsma labi 

izžūst, traipu noņemšanai izmantojiet smalku smilšpapīru un, ja nepieciešams, atkārtoti 

izmantojiet tīrīšanas līdzekļus. Ja uz terases strādājat ar krāsu vai beici, pārklājiet visu 

terases virsmu. 

9. Pelējums Lai novērstu pelējuma rašanos, virsma regulāri jātīra un jāmazgā. Lai noņemtu pelējumu, 

izmantojiet augstspiediena tīrītāju, Tīrīt ar birsti terases dēļu raksta virzienā. Lai noņemtu 

lielākus traipus, izmantojiet ziepjūdeni vai komerciāli pieejamus īpašus pelējuma 

noņēmējus. 

10. Skrāpējumi Laika gaitā var parādīties nelieli nobrāzumi. Dziļāku skrāpējumu novēršanai izmantojiet 

smalku smilšpapīru un slīpējiet terases dēļu raksta virzienā. 
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1. Virsmu tīrīšanai izmantojiet neitrālus šķīdumus un tīrīšanas līdzekļus. Spēcīgāki tīrīšanas līdzekļi var balināt un 

neatgriezeniski mainīt virsmas krāsu. 

2. Rūpniecisko ķīmisko vielu izmantošana virsmu tīrīšanai ir aizliegta, jo tās var neatgriezeniski balināt un sabojāt virsmas. 

3. Lai izvairītos no virsmas skrāpējumiem, virsmu tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu saru birstes. 

4. Mazgāšanas līdzekļi, kas satur skābeņskābi un metanolu, jālieto mazā koncentrācijā. 

5. Vēlams izmantot smilšpapīru ar raupjumu 40-100. Nelietojiet slīpmašīnu! 

6. Terases dēļus ar koka imitācijas virsmām nav ieteicams slīpēt. Slīpēšana neatgriezeniski noņem reljefa virsmu. 

7.  Izmantojot augstspiediena tīrītāju, tīrītāja sprausla nedrīkst atrasties tuvāk par 300 mm no terases virsmas. 
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