
Údržba podlahových dílů
LAK RFS
RFS je povrchová úprava lakem (utěsnění, zatažení pórů),  který může být nanesen pouze na 
lazurované profily vyrobené z Resysty. Nalakováním se povrch uzavře a nečistoty se drží jen 
povrchově. Barva se díky nalakování v průběhu času udržuje intenzivnější..
Čištění : nečistotu odstranit jemným proudem vody (např. zahradní hadice), nebo měkkým
               kartáčem.
Ošetření/údržba : používáním podlahy se během času lakování (podle zátěže) opotřebovává.
                             Podle opotřebení  může být podlaha nově přelakována. Známky
                             opotřebení mohou být opraveny po částech.

Lazura FVG
Povrch se barví transparentními barevnými lazurami.  Na základě otevřené struktury se 
mohou nečistoty zachytit na povrchu více, než u lakovaného povrchu. Barva v průběhu
času lehce zesvětlá. Při vysoké pigmentaci lazury je ale změna barvy menší, než u lazury
s nízkou pigmentací. 
Čištění : nečistoty se odstraní jemným proudem vody (např. zahradní hadicí), nebo měkkým
              kartáčem.
Ošetření/údržba : používáním podlahy se během času lazura  (podle zátěže) opotřebovává.
                             Podle přání se lazura může kdykoli oživit zředěným nátěrem (např.3 díly
                             vody – 1 díl lazury). Přitom terasu předem očistit, eventuelně zabrousit. 
                             Stopy opotřebení se mohou natírat po částech.

Profily, vyrobené z Resysty, neošetřené
Otevřenou strukturou povrchu se mohou nečistoty více usazovat, než je tomu u lakovaných
povrchů. Při absenci pigmentu terasa  v průběhu času silněji zesvětluje, než je tomu u 
lazurovaného povrchu.
Čištění : nečistoty se odstraní jemným proudem vody (např. zahradní hadicí, vysokotlakým
               čistícím přístrojem-s patřičným odstupem), nebo měkkým kartáčem. Silné nečistoty
               (např. organické zbytky, mastnoty) se dají odstranit lehkým broušením.
Ošetření/údržba : není nutná jiná údržba, než pravidelné mytí. Terasová prkna mohou být po
                             čase také znovu lazurována, nebo lakována. Při tom je nutné neošetřená
                             prkna řádně vyčistit a lehce zabrousit.

Všeobecná doporučení :
/// Doporučujeme terasu dvakrát do roka řádně vyčistit a odstranit organické částice 
(např.lupeny, listí). Tyto jsou základnou pro stopy plísně, které mohou tvořit fleky.
Odkaz : tyto stopy (např. fleky) mohou být odstraněny lehkým zbroušením. 
/// V oblastech silného znečištění doporučujeme použít lakování. Tím se mohou výrazně
lépe odstranit fleky (např. mastnota, červené víno). 
/// FVG a RFS byly navrženy specielně tak, aby odpovídaly profilům vyrobeným z Resysty.
/// Zešedivění profilů z Resysty není možné. Jestliže jsou profily ošetřeny méně intenzivně, 
nemá to vliv na životnost  materiálu.   
/// Celoplošné rohože, anebo gumové podložky mohou zanechat na terase stopy, popř. mohou 
vést ke vzniku fleků. Tyto stopy, popř. fleky se mohou odstranit čištěním. Když byla 
aplikována lazura, může být oživením barva sjednocena.


