
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Za chyby výrobku sa nepovažujú:

Zmeny objemu                              

• u WPC dochádza vplyvom slnečného žiarenia a výkyvov teplôt k rozmerným a tvarovým zmenám. Tieto zmeny môžu 
byť viditeľné v celej ploche terasy alebo plotu.

• z tohto dôvodu je potrebné dodržiavať správnu dilatáciu medzi jednotlivými WPC doskami (plotovkami, základnými 
hranolami, lemovacími lištami...) a inými pevnými objektmi (fasády, plotové stĺpy atď.).

• rozťahovaním a stlačovaním terasových dosiek vplyvom teplôt môže dochádzať k posunutiu terasových dosiek v 
rôznych smeroch (tzv. chodiaca doska). Môže tak vzniknúť na jednej strane diletačná medzera väčšia, ako pri montáži a 
na druhej strane diletačná medzera menšia, ako pri montáži. 
Farebnosť

• keďže ide stále o čiastočný prírodný produkt, môžu byť dosky rovnakej šarže ľahko farebne odlišné. Rozdiely vo fareb-
nosti nie sú dôvodom na reklamáciu.

Farebná stálosť

• aj keď majú WPC výrobky UV ochranu, ide o produkty vyrobené čiastočne z dreva, a preto sa môžu postupom času 
objaviť farebné zmeny (blednutie) následkom vystavenia UV žiareniu. Tieto zmeny sa objavujú v prvých mesiacoch 
(podľa počasia) po montáži.

• u čiastočne zastrešených terás môžu byť vplyvom nerovnomerného UV žiarenia a pôsobenia dažďa farebné rozdiely 
zreteľnejšie.

Rozmerové tolerancie

• WPC výrobky nie sú z výroby rezané v presnej kolmici, pri pokládke je potrebné počítať so zarezávaním koncových 
strán do pravého uhla.

Vodné škvrny

• na WPC výrobkoch sa môžu tvoriť vodné škvrny, ktoré vznikajú odparovaním dažďovej vody. Škvrny väčšinou zmiznú 
pôsobením UV žiarenia, prípadne sa môžu odstrániť jemným prebrúsením. Škvrny spôsobené vodou nie sú predmetom 
záruky.

Odporúčania výrobcu:                                                    

• WPC výrobky nepretierajte žiadnymi lakmi ani moridlami.

• Na čistenie WPC výrobkov nepožívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, ale bezfosfátové odmasťovacie pros-
triedky alebo čističe určené priamo na WPC, pred použitím ich vyskúšajte na nepohľadovom mieste.  Pri použití 
vysokotlakového čističa,  dodržujte min. 30 cm vzdialenosť trysky od povrchu WPC.

• K odpratávaniu snehu nepoužívajte ostré nástroje, aby nedošlo k poškrabaniu dosiek, soľ používajte len minimálne a 
po predchádzajúcom vyskúšaním na nepohľadovom mieste.

• WPC výrobky skladujte na suchom a vetranom mieste chránenom proti pôsobeniu UV žiarenia, vždy vo vodorovnej 
polohe, aby nedochádzalo k deformáciám. Pred montážou zaistite, aby všetky WPC výrobky boli aklimatizované na 



rovnakú teplotu. Dbajte, aby sa počas montáže teplota nijako výrazne nezvýšila (napr. uložením v tieni). 

(napr., keď WPC výrobky ležiace vonku na slnku, nahriate na teplotu 30˚ C skrátite na dĺžku 1,5m a ďalšie ležiace 
v garáži pri teplote 20˚ C skrátite tiež na dĺžku 1,5m, nebudú mať v chladných dňoch rovnakú dĺžku).

Výrobca upozorňuje!!!

• aj cez dôkladnú kontrolu môžu na povrchu WPC výrobkov zostať spony z oceľových kief. Pred i po montáži WPC vyko-
najte dôkladnú kontrolu a prípadný nedostatok odstráňte, aby nedošlo k poraneniu.

• výrobca zakazuje  používať výrobky z WPC ako nosné a podperné konštrukcie či zábrany (vyvýšené terasy, balkóny 
atď.) a nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví či majetku spôsobeným nedodržaním tohto zákazu.

Montáž

• na namontované poškodené diely sa záruka nevzťahuje.
• WPC nemontujte pri teplote pod 0˚ C.
• Všetky otvory pre montáž je nutné predvŕtať podľa veľkosti kotviaceho materiálu.
• u komorových profilov je nutné zaistiť možnosť odtoku kondenzovanej vody v profile.
• podklad musí byť čistý bez akejkoľvek rastúce vegetácie, rovný, pevný, nosný a mrazuvzdorný.
• medzi podkladom a plochou terasy musí zostať minimálne 25 mm voľný priestor pre cirkuláciu vzduchu.
• priamy kontakt WPC so zeminou je úplne vylúčený.
• dodržujte dilatačné medzery.


