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Kedves Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A következő oldalakon fontos tudnivalókat talál az innovatív RAU-WOOD alapanyagból készült RELAZZO terasz-
profilok ápolásáról és használatáról.

Kívánjuk, hogy hosszú időn át örömét lelje termékünk használatában.



CsÚszÁsbIztOs

A RELAZZO kültéri padlóburkolat-rendszer különösen ellenálló a kör-
nyezeti hatásokkal szemben, és medencék melletti, illetve tengerparti 
használatra is alkalmas.

A felületérdesített RELAZZO profilok R11-R12 csúszásállósági besoro-
lásuknak köszönhetően középületekben is használhatók.

A felület csúszásbiztosságának fenntartása érdekében rendszeresen 
el kell távolítani a zöld lerakódást magasnyomású tisztító segítségével.

Nedves és jeges felületek esetén (útszóró só használható) a csúszásmentes-
ség csökkenésére kell számítani.
Vegye figyelembe, ha mezítláb lép a burkolatra, hogy a sötétebb színek 
esetében az erős napsugárzás hatására a terasz felülete felmelegszik.



szín

– RELAZZO teraszprofilok évek múltán is megmaradó színtartóssága 
igazán meggyőző.

– Azonban a fa, mint természetes anyag, színingadozásoknak van kitéve. 

– A minták csak tájékoztató jellegűek, és színük a gyártási tételektől 
függően kis mértékben változhat.

– A fa kezdetben tapasztalható sárgás elszíneződése néhány hónap után 
háttérbe szorul.



HIGIÉnIa És ÁPOlÁs

Normál használat mellett elegendő a teraszt meleg 
vízzel és szappanlúggal tisztítani.

–  A burkolat tulajdonságainak kihasználásához és meg-
őrzéséhez azonnal távolítsa el a szennyeződéseket 
egy puha szivacs és szappanlúg segítségével, illetve 
minden tisztítást követően öblítse le meleg vízzel a 
felületet.

–  A makacs szennyeződések, például vörösbor-, kóla- 
vagy kávéfoltok eltávolításához használjon hígított 
klóros oldatot és magasnyomású tisztítót.

–  Rozsdafoltok, állati ürülék és vizelet eltávolításához 
oxálsav alapú terasztisztító szerek használatát ajánl-
juk.

–  Penész ellen hatásos a többszöri, klóros tisztítószeres 
kezelés.

Az erős savak és a szerves oldószerek kikezdhe-
tik a felületet.
Bánjon óvatosan a benzinnel és grillgyújtó folyadékokkal!



tIsztítÁsI JaVaslatOK, RÖVId ÁtteKIntÉs

Ok Példa Tisztítási javaslat
mind enyhe meleg víz
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kímélő hatású tisztítószer (szappanlúg)
szivacs
magasnyomású tisztító
fehérítőszer (klóros víz)
csiszolópapír
acélszivacs

erős acél drótkefe
makacs ételmaradékok vörösbor

hígított vizes klóroldat, magasnyomású mosóberendezéscukortartalmú üdítő italok kóla
meleg italok kávé
égésfoltok cigaretta

csiszolópapír, acélszivacs, drótkefe
savak kénsav
lúgok nátronlúg
festékek lakk
vas rozsdafoltok oxálsav, foszforsav
nedvesség penész nátrium-hipoklorit (hipó)



KaRbantaRtÁs

A RAU-WOOD alapanyagot  
az algák, a penész és a 

gombák nem képesek tönkretenni. 
Az ilyen jellegű felületi szennyeződé-
sek esetén szappanos meleg víz vagy 
klóros tisztítószer (fehérítőszer) segít. 

A RELAZZO teraszprofilokhoz 
nincs szükség olyan utólagos, 
a fa védelméhez alkalmazott ke-
zelésre (olaj, lazúr), mint a tömör 
fából készült termékek esetén.

A grillszén, a hamu vagy a cigaretta 
által okozott szennyeződések a sérült 
teraszprofilok felületének lecsiszolá-
sával tüntethetők el. Eközben ügyelni 
kell arra, hogy a csiszolás mindig 
az eredeti felületérdesítés irányában 
történjen.

Ha egy profil valamilyen rendkívüli 
esemény hatására csúnya lesz vagy 
eltörik, azt az innovatív kapocsrend-
szernek köszönhetően egy REHAU 
tanúsítvánnyal rendelkező szakem-
berrel kicseréltetheti.
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az Ön ReHaU szaKKeResKedőJe a Helyszínen

Jogi tájékoztató: A RELAZZO WPC-profilok
és -párnafák nem rendelkeznek építési felügyeleti 
engedéllyel, és emiatt teherviselő, szerkezeti célra 
nem használhatók. 
A helyi építésügyi előírásokat be kell tartani. 

Vegye figyelembe az aktuális szerelési útmutatóban, 
illetve a Műszaki tájékoztatóban leírtakat. Ezeket kérje 
szakkereskedőjétől vagy töltse le a www.rehau.hu/
relazzo weboldalról. A Relazzo@rehau.com címen 
e-mailben is felveheti a kapcsolatot velünk.


