Decks compósitos e gradeamento
Manual de cuidados e limpeza

Coleções Terrain,
Tropical e Legacy
Produtos recomendados
Parabéns pelo seu novo deck TimberTech®. Sabemos que pretende mantê-lo limpo e com o melhor aspeto possível. Por isso, apresentamos algumas
orientações sobre os melhores produtos e métodos a utilizar para manter o
bom aspeto do seu deck TimberTech.
Estes produtos recomendados podem ser comprados em várias drogarias,
incluindo na Lowe's e na Home Depot, assim como online. Certifique-se
de que lê sempre as informações específicas do fabricante do produto de
limpeza, antes de utilizar qualquer produto no deck TimberTech, e siga as
instruções do mesmo.
Escovas
Uma escova adequada é muito importante não só para limpar a superfície, mas
também para evitar que a superfície da prancha fique danificada ou se torne opaca.
Recomendamos a utilização da Quickie® Professional Pool and Deck Scrub ou de
uma escova para decks com cerdas de polímero de dureza média. Não utilize uma
escova para decks de fibras naturais em compósitos revestidos porque podem tornar a
superfície opaca.
Produto de limpeza
Para a limpeza de manutenção periódica geral, utilize uma diluição de detergente
líquido suave e água. Dawn Ultra® apresenta os melhores resultados. Para sujidade,
lama, argila ou contaminação da superfície mais difícil de remover, utilize um produto
de limpeza multiusos como o Chomp® Pro Gutter Cleaner ou Zep® Fast 505.
*Note que os produtos de limpeza para decks compósitos, como Corte Clean®,
Thompson’s® Water Seal® – Oxy Action, Olympic® Deck Cleaner ou outros produtos
de limpeza especificados como produtos de limpeza para decks compósitos, em
pó ou líquido, não devem ser utilizados nas Coleções Terrain, Tropical ou Legacy
da TimberTech. As pranchas de decks das Coleções Terrain, Tropical, e Legacy da
TimberTech são compostas por um material compósito revestido. O revestimento
destes produtos não é composto por compósito de madeira/polímero.

Coleções Terrain,
Tropical e Legacy
Procedimentos de limpeza
Como preparação para a limpeza localizada ou de uma superfície completa,
será necessário um recipiente com água, uma das escovas recomendadas
com um cabo extensível e um dos produtos de limpeza recomendados.
Limpe em áreas pequenas controláveis. Evite a limpeza com luz solar direta;
os raios UV e o calor secarão a superfície rapidamente ao tentar proceder à
limpeza.
Sature a área com um dos produtos de limpeza recomendados e deixe
absorver durante 30-60 segundos. Não deixe que o produto de limpeza
seque ou evapore antes de esfregar. Enxague a área cuidadosamente com
água depois de esfregar.
Utilizando a escova recomendada e o cabo extensível, esfregue exercendo
uma pressão descendente moderada, começando na direção da textura e,
em seguida, contra a textura, atingindo a contextura da superfície. Não
deixe que a área tratada seque antes de enxaguar cuidadosamente, de modo
a evitar que resíduos de sujidade sequem na contextura da superfície.
Enxague cuidadosamente a área tratada com água limpa e deixe secar ao
ar completamente. Tenha em atenção que qualquer resíduo de produto de
limpeza pode deixar uma película na superfície difícil de remover; enxague
sempre bem e nunca deixe que o produto de limpeza seque/evapore na
superfície antes de enxaguar.
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Coleções TwinFinish ,
ReliaBoard e DockSider
®

®

™

Produtos e procedimentos recomendados
Embora os produtos TimberTech® exijam uma manutenção reduzida,
recomendamos a limpeza periódica do deck para ajudar a manter a beleza
do produto. Os produtos TwinFinish, ReliaBoard e DockSider são produtos
compósitos e a limpeza não é igual à dos produtos compósitos revestidos.
Estes produtos recomendados podem ser comprados em várias drogarias,
incluindo na Lowe's e na Home Depot, assim como online. Certifique-se de
que lê sempre as informações específicas do fabricante do produto de limpeza,
antes de utilizar qualquer produto no deck TimberTech, e siga as instruções
do mesmo.
Lavagem com lavadora elétrica
Pode utilizar uma lavadora elétrica na limpeza de produtos TimberTech. A pressão
máxima recomendada é de 1500 psi para decks TimberTech. Deve utilizar-se um bocal
tipo ventoinha em conjunto com o produto de limpeza adequado. Pulverize na direção
do padrão da escova/do grão para evitar danificar o produto. Tenha cuidado para não
danificar o material e tome sempre as medidas de precaução adequadas quando utilizar
uma lavadora elétrica.
Produto de limpeza
Os produtos de limpeza recomendados pela TimberTech para limpeza periódica ou
utilização em ReliaBoard, TwinFinish e DockSider incluem:
Wash Safe Spray and Clean Composite Deck Cleaner
Resist Mist Composite Deck Cleaner
Corte Clean
Super Deck Composite Deck Cleaner
Thompson’s Water Seal – Oxy Action
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Sujidade, manchas de fuligem, tanino
e míldio
Os produtos compósitos de madeira/polímero TimberTech® são fabricados
de modo a impedir o crescimento do míldio e minimizar as manchas. Lave
periodicamente os produtos TimberTech com uma mangueira. Mesmo que
pareçam limpos, é importante impedir a acumulação de pólen/detritos. As
manchas de míldio podem ocorrer onde há humidade, pólen e/ou sujidade.
O míldio necessita de uma fonte de alimentação para crescer, podendo ser
erva, pólen, sujidade, detritos, madeira e resinas de madeira.
A melhor forma de combater o míldio é conservar a superfície do deck limpa
e seca. Certifique-se de que a água escoa de forma eficaz do deck. Nos
produtos TwinFinish, DockSider e ReliaBoard da TimberTech, certifique-se
de que existem intervalos entre as pranchas para permitir o escoamento.
Produto de limpeza
Os produtos de limpeza que são recomendados para remoção de míldio e/ou limpeza a
fundo são:
Wash Safe Spray and Clean Composite Deck Cleaner
Resist Mist Composite Deck Cleaner
Manchas de tanino
À semelhança de qualquer outro produto à base de madeira, os produtos compósitos
de madeira e polímero (ReliaBoard, TwinFinish e DockSider) da TimberTech poderão
passar por um processo natural designado exsudação/taninos. Este processo pode
causar uma descoloração temporária que acabará por desaparecer com a exposição à
lavagem pela chuva e aos raios UV. Na maioria dos casos, este processo de desgaste
leva 8 a 10 semanas, mas poderá variar de acordo com o local e a aplicação específica,
como no caso de um alpendre coberto. Os taninos também podem ser limpos com a
utilização dos produtos de limpeza referidos nas Recomendações de limpeza básica
para ReliaBoard, TwinFinish e DockSider.
Estas orientações podem não cobrir todos os cenários de cuidado e manutenção
encontrados. Para questões adicionais sobre cuidado e manutenção, ligue para o
número (800) 307-7780.
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Outras considerações
Para manter o deck TimberTech com o melhor aspeto, apresentamos alguns
comentários adicionais a considerar. Dependendo das condições ambientais, as
cores dos produtos TimberTech podem alterar-se com o passar do tempo, o que faz
parte do processo natural de desgaste.
Acumulação de calor
Tenha em atenção que a acumulação de calor na superfície de produtos TimberTech
a partir de fontes externas como, entre outras, fogo ou reflexo da luz solar, podem,
potencialmente, causar danos. Por exemplo, a luz solar que possa ser refletida por
vidros de baixa emissividade (Low-E) pode, potencialmente, causar danos em produtos
de construção no exterior, incluindo decks, gradeamentos e acessórios TimberTech,
devido ao aumento das temperaturas das superfícies, que excede a exposição
normal dos mesmos materiais à luz solar. Os possíveis danos causados pela referida
luz refletida concentrada podem fazer com que o produto derreta, fique arqueado,
empene, fique deformado, descolore, aumente a expansão/contração e acelere o
desgaste. Embora os decks TimberTech sejam mais frios ao toque do que muitos
outros produtos de pranchas de deck em cores semelhantes, todos os produtos para
decks aquecerão ao sol. Além disso, quanto mais escura for a cor dos decks, mais
eles aquecem.
Eletricidade estática
A acumulação/formação de eletricidade estática é um fenómeno que ocorre
naturalmente em vários produtos à base de polímero (como alcatifas, materiais de
estofamento e vestuário). Este fenómeno pode ocorrer nos decks alternativos sob
certas condições ambientais.

Decks TimberTech

®

Outras considerações
Remoção de neve e gelo
Como qualquer outra superfície de passagem, os decks TimberTech podem tornar-se escorregadios no inverno. Tenha cuidado ao andar em decks TimberTech em tais
condições. A maior parte dos produtos que contenham cloreto de cálcio pode ser
utilizada sem causar danos na superfície do deck/alpendre. Estes produtos podem
deixar um resíduo branco que pode ser limpo utilizando as orientações de limpeza
descritas anteriormente. Pás de metal ou pás de plástico com rebordo metálico podem
danificar a superfície dos decks TimberTech e não são recomendadas para limpar a
neve da superfície do deck.
Importante
Não deixe acumular poeiras de betão, blocos decorativos para exterior ou outros
produtos de alvenaria na superfície do deck, no gradeamento e nos acessórios
TimberTech, porque podem danificar a superfície do deck. Não corte nenhum produto
em cima ou próximo dos decks TimberTech. Remova sempre poeira do local da obra,
argila, sujidade, lama e outros produtos de construção dos decks, gradeamentos
e acessórios TimberTech rapidamente. Não deixe acumular poeira e detritos de
construção na superfície do deck TimberTech. Não corte objetos metálicos, tais como
gradeamentos, na superfície do deck; os detritos quentes do corte podem impregnar-se na superfície do deck resultando em manchas e danos.

