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Rengøring og pleje
Wimex Komposit (WPC)

Komposit(WPC) hegn og terrasser er meget let at holde og så-

fremt montagevejledninger er fulgt, bør det ikke være nødvendigt 

med andet end normal rengøring. 

Ved terrasser skal man huske at udføre det foreskrevne fald, da 

dette vil mindske mængden af skjolder. Hvis der spildes bør det 

straks skylles af med rigeligt vand. 

Husk desuden at sætte egnede filtdupper eller lignende på stole 

mv. for at mindske ridser i gulve.

Skjolder på hegn og terrasse
Ved delvist overdækkede terrasser og hegn kan der danne sig 

skjolder som typisk kan ses i overgangen mellem det overdække-

de og det åbne. 

I det åbne område, hvor regn og sol hele tiden påvirker overfladen 

vil den her fremstå mere ”ren”. 

Ved overdækkede arealer vil fugten i luften derimod binde 

støvpartikler til overfladen, som derved kan syne mere ”beskidt”. 

Dette aftager med tiden, men kan aldrig helt undgås og er ikke 

reklamationsberettiget.

Farve/struktur
Det kan opleves at brædderne ved levering har lidt forskellige 

nuancer - dette skal forventes. 

Brædderne vil ændre sig noget i de første 6-8 måneder, herefter 

vil de være farvemæssigt mere stabile. 

På brædder med træstruktur vil strukturen aftage med årene og 

blive mindre synlig.

Rengøring
Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

        1. Fjern løstsiddende skidt med en kost, børste eller lignende.

        2. Skyl hele sektionen med rigeligt vand, og hold den fugtig                                     

            10-15 min.

        3. Rengør sektionen med børste og skyl efter med rigeligt  

             vand.

Såfremt der er mere genstridige pletter, anbefaler vi at der bru-

ges kompositrens - dette udføres jf. producentens anvisninger.

Begroninger
Som udgangspunkt er WPC mindre modtagelig overfor organi-

ske begroninger end andre træoverflader. Såfremt der kommer 

organiske begroninger som alger mv. bør disse fjernes hurtigst 

muligt med f. eks. Rodalon, eller andet egnet algefjerne produkt jf. 

producentens anvisninger.
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