
Huolto ja puhdistus

UPM ProFi® Deck

UPM ProFi Deck on vaivaton ja helppohoitoinen 
ratkaisu terasseihin, laitureihin, uima-altaan 
reunoihin ja kulkuteihin. UPM ProFin pitävä 
pinta (valmistettu ilman teräsharjausta) saa 
aikaan sen, etteivät lika ja home tartu siihen 
yhtä helposti kuin useampiin muihin vastaaviin 
tuotteisiin. Kaikki ulkopintojen rakennusmateri-
aalithan vaativat kuitenkin jonkin verran huoltoa 
ja puhdistusta. Säännöllistä puhdistusta suositel-
laan pinnalle kertyneen lian poistamiseksi. Se 
myös estää sen, että homehtumisen mahdollisesti 
aiheuttavaa siitepölyä ja muuta irtoainesta ei 
kerry. Säännöllinen puhdistus pitää UPM ProFi 
Deckin kauniina ja saa tuotteen hyvät ominaisu-
udet säilymään.

Puhdistus on erittäin helppoa – useimmissa 
tapauksissa riittää lämmin vesi ja harjaus. Pe-
suveteen voi lisätä neutraalia puhdistusainetta. 
Puhdistustulos paranee painepesulla. 

Vesisuihkun paine saa olla enintään 100  
baria, ja suuttimen tulee olla 30 cm:n 
etäisyydellä pestävästä pinnasta. On suo-
siteltavaa puhdistaa tahrat välittömästi. Älä 
anna tahrojen imeytyä pintaan tai palaa kiinni 
auringon paisteessa. 

Koska UPM ProFi Deckin pinta (valmistettu 
ilman teräsharjausta) on puuperäistä, ligni-
initöntä kuitua, sen UV-säteilyn kestävyys on 
parempi kuin useimpien muiden terassituottei-
den. Tämä tarkoittaa, että UPM ProFi Deck ei 
harmaannu, eikä sitä tarvitse maalata, petsata 
tai öljytä, mikä säästää aikaa, rahaa ja ym-
päristöä. Emme suosittele maalaamista, koska 
useimmat maalit eivät tartu pintaan ja alkavat 
nopeasti hilseillä. Maalaaminen myös muuttaa 
pinnan luontaisia ominaisuuksia, ja pinnasta 
tulee liukas.

www.upmprofi.fi

Seuraavat lisäohjeet auttavat UPM ProFi Deckin hoitamisessa,  
jotta voit nauttia terassista tulevina vuosina:

• Pidä pinta aina kuivana ja puhtaana.
• Poista pudonneet tai läikkyneet ruoka-aineet ja muu lika ja puhdista pinta heti, jottei se tahraannu.
• Estä homeen muodostuminen lakaisemalla pinta säännöllisesti, jotta lautojen väleihin ei kerry likaa.
• Varmista, että rakenteen alapinnan tuuletus toimii ja ettei siellä ole kosteutta sitovia materiaaleja.
• Ei ole suositeltavaa poistaa tahroja hiekan avulla.
• Älä käytä metallista lapiota lumen tai jään poistoon, sillä se voi vaurioittaa pintaa.
• Aseta matto metalliesineen alle, jotta pintaan ei tule ruostejälkiä.
• Suojaa pinta tahroilta ruoanlaiton yhteydessä asettamalla grillin alle suojamatto.
• Jos terassi on lähellä maanpintaa, levitä terassin alle kivimurskalla peitetty maisemointikangas, jotta 
rikkaruohot eivät pääse kasvamaan.


