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Warunki użytkowania  

deski tarasowej, ogrodzeniowej, elewacyjnej  

SEQO STANDARD 

SEQO INTENSIVE 

SEQO CO-EXTRUSION 

SEQO PREMIUM 

 

1. Deski kompozytowe firmy Seqo są produktem pochodzenia naturalnego i zawierają w składzie około 55-

60% naturalnych włókien drewna (w zależności od modelu). 

2. Optymalna temperatura użytkowania tarasów, ogrodzeń, elewacji kompozytowych znajduje się w 

przedziale 0-35°C. 

3. Deski kompozytowe nie wymagają impregnowania, olejowania ani malowania farbami.  Po ich zakupie 

są gotowe do montażu, a powstałą z nich powierzchnię można użytkować od razu po zakończeniu 

montażu desek. 

4. Deski tarasowe, ogrodzeniowe i elewacyjne podobnie jak każdy materiał stosowany na zewnątrz, 

narażone są na zabrudzenia. Zbierają się one szczególnie w ryflach oraz w naniesionej strukturze drewna 

(sztachety typ BB, SEQO INTENSIVE oraz SEQO PREMIUM). Szczególnie groźny dla desek tarasowych, 

ogrodzeniowych i elewacyjnych jest piasek i kamienie. Należy je usunąć z powierzchni deski możliwie 

jak najszybciej. Naniesiony piasek powoduje zarysowania na powierzchni tarasu oraz drobne wgniecenia 

i zarysowania w warstwie wierzchniej deski kompozytowej.  

5. Powierzchnię tarasu z piasku możemy oczyścić za pomocą suchej miękkiej szczotki do zamiatania lub 

odkurzacza z taką końcówką, która nie spowoduje zarysowań. Plamy z żywności oraz tłuszczów 

mogących pozostawić trwałe uszkodzenia należy jak najszybciej usunąć miękką wilgotną szmatką 

nasączoną płynem do mycia naczyń. 

6. Niewielkie, pojawiające się na powierzchni desek zarysowania można usunąć drobnoziarnistym 

papierem ściernym (dotyczy tylko SEQO STANDARD- typ A czyli dwustronnie ryflowany). Deski należy 

szlifować wykonując ruchy równoległe do przebiegu ryfli. Przed szlifowaniem należy przeprowadzić 

próbę w mało widocznym miejscu. Nie należy używać  papieru ściernego na powierzchni deski 
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kompozytowej ze strukturą drewna (sztachety- typ BB, deski SEQO INTENSIVE oraz SEQO CO-

EXTRUSION, SEQO PREMIUM) spowoduje to jej zniszczenie, co nie podlega warunkom gwarancji. 

7. Częstotliwość pielęgnacji deski tarasowej, ogrodzeniowej lub elewacyjnej jest uzależniona od natężenia 

ruchu. 

8. W czyszczeniu desek tarasowych, ogrodzeniowych lub elewacyjnych możemy posłużyć się myjką 

ciśnieniową (ciśnienie wody nie powinno być większe niż 80 bar), należy ustawić rozproszony strumień 

wody. Zaleca się, aby minimalna odległość dyszy od powierzchni czyszczonego tarasu, ogrodzenia, 

elewacji wynosiła 100 cm. Dyszę należy skierować w taki sposób, aby strumień wody był równoległy do 

ryflowań lub wzoru drewna, dzięki temu sprawniej pozbędziemy się zanieczyszczeń z powierzchni desek. 

Przy użyciu myjki ciśnieniowej należy omijać  olistwowanie oraz cokoły aby nie doprowadzić do ich 

uszkodzenia. 

9. W sezonie zimowym należy w miarę możliwości usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu miękkich szczotek 

nie dopuszczając do powstania oblodzonej warstwy. Oblodzona warstwa ma prawo powstawać również 

nie tylko zimą, ale i w okresie przejściowym (jesień, wiosna), po wilgotnej lub deszczowej nocy. 

Usuwanie oblodzonej warstwy wpływa na bezpieczeństwo użytkownika tarasu. W przypadku powstania 

oblodzonej warstwy nie należy stosować soli i środków chemicznych. 

10. Pod wszystkie elementy mebli i innego wyposażenia tarasów, ogrodzeń lub elewacji mającymi 

bezpośrednią styczność z deską kompozytową powinny być podklejone podkładki filcowe. Pod fotele 

oraz inne meble posiadające kółka obowiązkowo należy stosować maty podkładowe z tworzywa 

sztucznego, wykładziny lub dywaniki zabezpieczające deskę kompozytową przed uszkodzeniem 

mechanicznym, należy jednak pamiętać o zmianach zachodzących w kolorze deski opisanych w 

dokumencie „Dane techniczne deski tarasowej, ogrodzeniowej, elewacyjnej SEQO”. 

11. Należy unikać kontaktu deski kompozytowej ze źródłami wysokiej temperatury, np. grill, iskry lub plamy 

gorącego tłuszczu mogą spowodować trwałe uszkodzenia. 

12. Szczególną uwagę należy zwrócić na zwierzęta domowe poruszające się po desce kompozytowej i 

posiadające ostre pazury, które mogą uszkodzić powierzchnię deski. Uszkodzenia mogą być także 

spowodowane przez dzieci bawiące się na tarasie, ogrodzeniu lub w pobliżu elewacji przedmiotami 

ciężkimi lub o ostrych krawędziach.  

13. Kupujący od chwili przyjęcia towarów na punkt sprzedaży ponoszą ryzyko ich uszkodzenia lub utraty. 

Kupujący zobowiązują się do składowania powierzonego towaru w pomieszczeniach zamkniętych, 

zadaszonych - zabezpieczonych przed promieniowaniem UV, opadami atmosferycznymi, 

zabrudzeniami. Towar będzie przechowywany w pozycji poziomej. 

 


