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WPC (wood polymer composite)puitplastkomposiidist terrassilaudade 

hoiustamise ja paigaldamise juhised 
 
HEA KLIENT! 

Täname, et oled valinud meie WPC toote! Palun tutvu allolevate juhistega 

hoolikalt ja põhjalikult! 

 
 

ÜLDINE INFORMATSIOON 
 

Rubex OÜ WPC tooted on valmistatud puitplastkomposiitmaterjalist, mille koostisosad on 

kõrgekvaliteedilise päritoluga ning milles on 70% naturaalset puitu. 
 

 

HOOLDUS 
 

Peale paigaldust  
 

1. Kasuta jäigemate harjastega harja puru ja mustuse eemaldamiseks.  

 

2. Terrassilaua tootmisel harjatakse pealispinda kuumana ning selle tulemusena kinnitub maha 

harjatud materjal laua soonte servadele. Peale paigaldust hakkab see lahtine materjal tasapisi 

„karvadena“ eralduma. Seda protsessi võib kiirendada terrassipinda harjates või survepesuriga 

pestes. Karvakeste kogus võib esialgu tunduda suur, kuid lõppeb, kui kogu lahtine materjal on 

eraldunud. 

Need karvakesed ei ole teravad ega toimi pinnuna. 

 

3. Pese terrassi pind puhta veega. Veendu, et kogu mustus ja tarvikud on eemaldatud.  

 

4. Pese pind pehme harja või pesulapiga ja sooja puhastuvahendi- või seebiveega. Loputa.  

 

5. Lase pinnal kuivada ning vaata, kas kogu mustus sai eemaldatud. 

 

6. Vajadusel korda pesuprotsessi. 
 

Talvel: 
 

1. Lume ja jää eemaldamisel kasuta ainult plastist tööriistu. Metallist labidad ja jää lõhkumiseks 

mõeldud tööriistad võivad pinda kahjustada jäädavalt. 
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Regulaarselt: 
 
 

1. Kasuta vastavalt vajadusele jäigemate harjastega harja puru ja mustuse eemaldamiseks. Aja 

jooksul võib tunduda, et terrassilaudu katab hall kord. Regulaarselt harjates seda korda ei teki 

või eemaldub tasapisi, kui see juba tekkinud on. 

 

2. Pese terrassi pinda puhta vee ja õrnatoimelise pesuvahendi või seebiveega iga 3-4 nädala tagant. 

Võib kasutada pehmemat harja või lappi. Aeg-ajalt võib kasutada survepesurit. Hoia pesuri otsa 

min 30 cm kaugusel. 

 

3. Lase pinnal kuivada ning vaata, kas kogu mustus sai eemaldatud. 

 

4. Vajadusel korda pesuprotsessi. 
 

 
 

Kriimud: 

 

Aja jooksul tekivad lauale kasutades kriimud, mõned on sügavamad, mõned vähem sügavad. Esimeste 

kriimude ilmumine võib olla ehmatav. Aja jooksul ilme ühtlustub ja kriimud ei torka enam tugevalt 

silma. 

 

Sügavate kriimude eemaldamiseks kasuta liivapaberit. Lihvi kriime käsitsi ja järk-järgult. 
 
 
 

Hallitus: 

 

Teatud tingimustes võivad WPC terrassilauale aja jooksul ilmneda hallituse plekid. 

 

Hallituse ennetamiseks tuleb terrassi regulaarselt puhastada ülaltoodud soovituste järgi. Kindlasti 

vältida juba paigaldusel vee kogunemist terrassile ning puhastada regulaarselt terrassile sattuvast puude 

ja taimede osadest, õietolmust jms, et hallitusele ei tekiks vohamiseks soodsat keskkonda. 

 

Kui hallitus on juba tekkinud, võib WPC laual kasutada hallituse eemaldamiseks universaalset 

hallitusetõrje vahendit. Selliseid vahendeid leiab meie kaubanduses ehituspoodides. 

 

Osa vahendeid on ennetava toimega. Tasub alustada õrnematoimelistest kloorivabadest vahenditest. Kui 

sellest jääb kombineerituna regulaarsest tavapuhastusest, siis liikuda edasi kloorisisaldusega 

hallitusetõrjega. 
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