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Stimaţi clienţi,

Vă mulţumim că aţi ales produsul nostru!

În paginile următoare veţi găsi sfaturi importante pentru 
îngrijirea şi utilizarea plăcilor pentru terase RELAZZO, 
făcute din materialul inovator RAU-WOOD.

Vă dorim să vă bucuraţi mult timp de produsul nostru.



PROPRIETĂŢI ANTIDERAPANTE

Sistemul de terase RELAZZO se bucură de o mare rezistenţă la factorii 
externi de mediu şi este potrivit pentru utilizarea la piscină sau la 
mare. 

Plăcile RELAZZO cu finisaj periat sunt aprobate pentru spaţiile libere 
datorită clasei lor de antiderapare R11-R12.

Pentru a garanta proprietăţile antiderapante este necesară 
îndepărtarea periodică a eventualelor straturi de muşchi sau 

alge cu ajutorul unui aparat de curăţat cu presiune.
 În caz de umiditate sau gheaţă (utilizarea de sare), proprietăţile antiderapan-
te sunt reduse.
Dacă doriţi să mergeţi în picioarele goale pe terasă, vă rugăm să fiţi atenţi la 
posibilitatea încălzirii suprafeţelor de culori închise expuse la soare puternic. 



CULOARE

- Plăcile pentru terase RELAZZO conving prin rezistenţa de durată a culorii 
de-a lungul timpului

- Lemnul, ca material natural, este supus totuşi unor variaţii naturale ale 
culorii 

- Imaginile alăturate au numai rol de exemplu, fiecare lot de produs putând 
suferi variaţii ale culorii

- Coloraţia uşor gălbuie a lemnului care poate apărea la început dispare după 
câteva luni



IGIENĂ ŞI ÎNGRIJIRE

În caz de utilizare normală a terasei, o curăţare cu 
apă caldă şi soluţie de săpun este suficientă.

- Pentru a păstra proprietăţile terasei şi a putea beneficia 
de acestea, este necesar să îndepărtaţi murdăria 
imediat cu un burete şi cu săpun şi să clătiţi bine cu 
apă caldă după aceea.

- Murdăria rezistentă, cum ar fi petele de vin roşu, cola 
sau cafea se curăţă cu o soluţie de clor diluată cu apă 
şi cu aparatul de curăţare cu presiune. 

- Petele de rugină, excrementele şi urina animalelor de 

casă se curăţă cu o soluţie de curăţat pentru terase pe 
bază de acid oxalic.

- În ceea ce priveşte mucegaiul, acesta poate fi 
îndepărtat prin tratamente repetate cu soluţie de 
curăţat pe bază de clor.

Utilizarea de acizi puternici şi de soluţii de curăţat 
organice poate afecta suprafaţa.

Fiţi atenţi la folosirea benzinei şi a combustibilului pentru 
grătar!



RECOMANDĂRI PENTRU CURĂŢARE, REZUMAT

Cauza Exemplu Recomandare pentru curăţare
Toate Murdărie uşoară Apă caldă

Soluţie de curăţare blândă (soluţie de săpun)
Burete
Aparat de curăţat cu presiune
Înălbitor (apă cu clor)
Hârtie abrazivă
Burete de sârmă

Murdărie dificilă Perie de oţel
Resturi de mâncare dificile Vin roşu

Soluţie diluată de clor cu apă, aparat de curăţat cu presiuneBăuturi răcoritoare cu zahăr Cola
Băuturi calde Cafea
Pete de arsură Ţigări

Hârtie abrazivă, burete de sârmă, perie de oţel
Acizi Acid sulfuric
Baze Hidroxid de sodiu
Vopsele Lacuri
Fier Pete de rugină Acid oxalic, acid fosforic
Umezeală Mucegai Hipoclorit de sodiu (soluţie de înălbitor)



ÎNTREŢINEREA

Materialul RAU-WOOD nu 
poate fi distrus de alge, 

mucegai sau ciuperci. Pentru 
tratarea suprafeţelor afectate, se 
recomandă folosirea de apă cu 
săpun sau soluţie de curăţat cu clor 
(înălbitor).

Plăcile de terasă RELAZZO nu 
necesită o tratare ulterioară cu un 
strat de protecţie (ulei, baiţ), aşa 
cum este nevoie în cazul produ-
selor de lemn, pentru protejarea 
acestuia.

Zonele afectate de cărbuni de grătar, 
cenuşă sau ţigări, pot fi curăţate 
prin şlefuirea plăcilor de terasă 
deteriorate. Aveţi grijă ca şlefuirea să 
aibă loc în acelaşi sens cu perierea 
originală a plăcii.

În cazul în care în urma unui eveni-
ment ieşit din comun o placă devine 
neaspectuoasă sau se rupe, această 
placă poate fi înlocuită individual de 
către un reprezentant certificat de 
REHAU, datorită sistemului inovator 
de prindere.
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DISTRIBUITORUL DVS. LOCAL DE SPECIALITATE

Notă juridică:  Plăcile pentru terasă RELAZZO din WPC 
şi profilele de structură nu au fost autorizate de către 
autorităţile din domeniul construcţiilor, nefiind destinate 
utilizării în lucrări de construcţii în care să aibă rol auto-
portant.  Trebuie respectate reglementările locale privind 
construcţiile. 

Urmaţi indicaţiile din instrucţiunile de montaj şi 
prescripţiile tehnice actuale. Acestea pot fi solicitate 
distribuitorului dvs. de specialitate, sau descărcate de pe 
www.rehau.com/relazzo. Ne puteţi contacta de 
asemenea prin e-mail, la relazzo.ro@rehau.com


