
Instruktioner vedr. rengøring og 
vedligeholdelse af alle UPM ProFi®-planker

Frit for affald
Ved at sørge for at feje blade og andet affald væk kan du minimere behovet for at vaske 

terrassen.

Normal vask
Varmt vand og en blød børste er ofte nok til at fjerne støv og affald. Almindeligt rengøringsmiddel 

fra husholdningen kan også tilsættes til vandet, uden at plankerne beskadiges

En højtryksrenser anbefales til mere grundig rengøring. En smal vandstråle er mest effektiv. For 

at undgå at beskadige plankernes overflade bør der ikke anvendes mere end 80 bar tryk, og 

stråledysen skal holdes mindst 35 cm fra plankerne. Vandets temperatur bør ikke være over  

40 °C. Terrassen bør først sprøjtes med en opløsning med rengøringsmiddel og derefter forsigtigt 

skrubbes med en børste og til sidst skylles med højtryksrenseren.

Materialer og rengøringsmidler
Højtryksrenser, varmt vand og rengøringsmiddel, og medium børster er de eneste materialer og 

rengøringsmidler, der må anvendes. En grydesvamp (skuresvamp) må aldrig anvendes, da den 

vil beskadige terrasseoverfladen.

Olie- og fedtpletter
Takket være den teknologi, som giver UPM ProFi-planker en lukket overflade, kan spildt olie 

og fedt normalt fjernes, uden at der dannes pletter. Det spildte skal fjernes, og overfladen skal 

rengøres, så hurtigt som muligt (helst inden for 3 timer) med varmt vand og rengøringsmiddel. 

Skulle der sidde en fedtplet tilbage, kan den fjernes med et almindeligt pletfjerningsmiddel. 

Terrassen skal skylles grundigt efter rengøring med varmt vand. Det anbefales at placere en 

grillmåtte under grillen.

UPM ProFi-produkter er designet 

med lukkede overflader, der yder 

større modstandsdygtighed over for 

spild og pletter.

Men lige som med enhver anden 

udendørs gulvoverflade er 

regelmæssig rengøring og korrekt 

pleje nødvendigt for at sikre, at 

plankerne bevarer deres flotte 

udseende i mange år.
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Ridser eller slidmærker i overfladen
UPM ProFi-planker er designet til at kunne tåle normal brug. Det kan imidlertid forårsage overfladiske 

mærker og ridser, hvis møbler eller andre tunge genstande trækkes hen over terrassen. Dette vil ikke påvirke 

terrassens strukturelle ydeevne, og mærkerne bliver mindre synlige med tiden. Du bør ikke forsøge at slibe 

terrasseoverfladen med sandpapir.

Mug eller skimmelsvamp
Mug og skimmelsvamp opstår naturligt på fugtige overflader, som indeholder plantebaserede materialer 

(blade, pollen, frø osv.). Der vil gro mug på ubehandlede træplanker eller traditionelle kompositplanker, 

som har en åben overflade (medmindre der er blevet anvendt et biocid). UPM ProFi Deck og Piazza er 

uden biocider, men har en lukket overflade, som minimerer mugvækst. Det er imidlertid vigtigt, at plankerne 

holdes fri for blade og andet haveaffald, hvor der kan dannes mug. Der skal også være tilstrækkelig 

luftgennemstrømning under terrassen, så overfladen kan tørre. Hvis der er opstået mugdannelse, bør man 

først prøve almindelig afvaskning som beskrevet på forrige side. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din 

UPM ProFi-distributørs repræsentant.

Is og sne
Salt til afisning kan benyttes til at fjerne is fra UPM ProFi-planker, og skovle af plastic eller træ kan bruges til at 

rydde sne. Metalskovle bør ikke anvendes, da de kan ridse plankernes overflade.

Rustpletter/stædige pletter
Hvis der efterlades metalspåner (f.eks. fra jerngelændere eller havemøbler) på terrassen, kan det medføre 

rustpletter. Disse kan fjernes med et navnebeskyttet rengøringsmiddel til kompositplanker indeholdende 

oxalsyre i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Kridtlinjer
Skærelinjer bør kun tegnes med ikke-permanente markeringer. Almindeligt varmt vand og rengøringsmiddel 

bør være nok til at fjerne sådanne linjer.

Sorte mærker fra gummi på UPM ProFi Deck 150
Du kan fjerne sorte mærker fra gummisko eller en gummihammer ved at bruge et viskelæder (det gælder 

også for blyantstreger).

Maling og lak
UPM ProFi-planker er designet, så de ikke behøver en ny overfladebelægning i løbet af deres levetid. 

Maling og lak bør undgås, da det muligvis ikke vil sidde godt fast på overfladen og vil reducere  

plankernes friktion.

Uanset hvilket rengøringsmiddel der bruges, er det vigtigt at overholde producentens instruktioner 

vedrørende korrekt brug, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. Det anbefales at teste rengøringsmidler 

på et meget lille område af terrassen til at starte med. Forskellige rengøringsmidler bør aldrig blandes, og 

terrassen skal skylles grundigt efter hver brug.
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