
WPC TÁJÉKOZTATÓ 

(fa-műanyag kompozit) 

 

 

A Woodplastic burkolatokat wood-plastic composite 

(WPC) anyagból, fa és minőségi HDPE polimer 

keverékéből gyártjuk. Az összetevők optimális aránya 

adja az anyag különleges tulajdonságait, különösen a 

magas ellenálló képességet és a hosszú élettartamot. Ha 

összehasonlítjuk a WPC-t a fával, jó néhány előnye 

van.Minőségi termékeink titka  az egyedi wood-plastic 

composite (WPC)  anyagban rejlik, (60% fa, 40% 

HDPE).  A minőségi anyagok, és az összetevők 

optimális aránya adja az anyag különleges 

tulajdonságait, valamint minőségi WoodPlastic® 

burkolatokat.  

A WoodPlastic® anyag kiküszöböli a fa nem kívánatos tulajdonságait, és kiemeli a polimer ellenállóságát. Termékeink 

megkülönböztethetetlenek a fától, de nem igényelnek kezelést. Hosszútávon változatlanok, és ellenállnak az időjárás 

viszontagságainak. 

Fontos tényező a minőségi anyag, mint a polimer HDPE – High Density Polyethylen. Ennek köszönhetően az anyag 

rendelkezik a kívánt tulajdonságokkal, miközben továbbra is úgy néz ki, mint a fa. A kompozit  anyagok gyártása a XX. 

század 90.-es éveiben terjedt el, és népszerűségük folyamatosan növekszik.Takarítása, karbantartása egyszerű. 

Időjárásálló, alapanyagának köszönhetően könnyen megmunkálható. Ellenáll a nedvességnek, nem korhad, reped, nem 

igényel felületkezelést. A láthatatlan illeszkedés miatt a rendszer lehetővé teszi az egyszerű telepítést.  

 

Előnyei: 
 környezetbarát, 100 %-ban újrahasznosított anyag, 

 tartós, nem korhad, nem reped, 

 vízálló, UV-álló, 

 25 év garancia (a megfelelő telepítési útmutatások betartása mellett), 

 rejtett rögzítésű klipsz rendszer. 

Termékinformáció:  
A WPC kompozit környezetbarát, megbízható és olcsóbb alternatívája a faburkolatoknak. Anyagtartalma miatt nem 

csupán magas szintű ellenállással rendelkezik az ultraibolya sugárzással és időjárással szemben, hanem alkalmazása is 

könnyű.  

 

Kivitelezés, garancia: 
A WPC kompozit teraszelemekre a gyártó garanciát vállal, minden gyártási hibáért, beleértve a súlyos repedések, törések, 

vagy kárt okozó rovarok, penészgombák, korrózió és rothadás ellen. A WPC telepítési útmutató betartása nagyon fontos! 

A nem megfelelő kivitelezés miatt keletkező károk, a garancia elvesztésével járhatnak. A garancia nem vonatkozik a 

szállítás alatt keletkezett problémákra, szerelési hibákra, nem megfelelő használat és karbantartási problémákra. Ezek 

közé sorolható a különböző festékek, olajok, egyéb károsodást okozható étel elszíneződés, deformáció és burkolat hiba 

vagy kár, mely külső behatás okozta nem megfelelő bánásmód miatt keletkezett. A garancia nem terjed ki a helytelen 

használatra, szándékos rongálásból eredő sérülésekre. 

 

Tárolás:  
A WPC kompozit elemeket jól szellőző fedett helyen kell tárolni, a felhasználás megkezdéséig. 

 

Karbantartás: 
A telepítés utáni első esőzés során, a WPC teraszburkolat felületén foltosodás alakulhat ki, ami természetes jelenség. Az 

oka, a barázdákban megült, gyártás során keletkező WPC por, mely az első 3-4 esőzés után teljesen eltűnik. Ennek 

elősegítése érdekében kefével vagy magas nyomású mosóval többször is letisztíthatjuk a WPC burkolat felületét. 

Az olaj, alkohol vagy cigaretta foltokat, nehezebb eltávolítani, ehhez speciális (a gyártó által előállított) tisztítószert 

érdemes használni. 

 


