
Pro Deck 
Impregnacijski premaz na vodni osnovi za zunanje lesene terase 

Impregnacijsko zaščitno sredstvo na vodni osnovi za lesene terase in ostale zunanje lesene površine. 
 
Pro-Deck se globoko vpija v les in površine ohranja pred pikami, UV žarki, mahom in lišaji. Zmanjša absorpcijo 
vlage, zaradi česar les diha. Enostavno se ga nanaša in obnavlja. Ne postane rumen in ne razpoka. Pro-Deck je na 
voljo v nevtralni barvi (rahlo jantarna) in barvnih različicah.  
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Nov ali sveže obrušen les 
Temeljito očistiti prah in s pomočjo čopiča ali valjčka nanesti 1 ali 2 sloja sredstva Pro Deck. V primeru 
mastnega lesa zadostuje 1x nanos, pri ostalih lesovih potreben 2x nanos. 
Brušenje med nanosoma ni potrebno. 
 
Predhodno oljen les 
Lesena tla očistiti z nerazredčenim čistilom Nettar 2 tako, da se odstranijo vse sledi predhodnega olja, nato 
površino dobro izpirati z vodo. Če je potrebno postopek ponoviti. 
Če je prisotna sivina na lesu uporabite postopek čiščenja z Grey Free sredstvom. Po uporabi Grey Free 
površino temeljito izperite z večjo količino vode. 
Ko je les suh nanesite 1 ali 2 sloja Pro Deck kot pri novem lesu. 
 
Les predhodno premazan z Pro Deck 
Lesena tla očistiti z čistilom Parquet Oil Cleaner (2 pokrova v 10 litrov vode) in izprati z vodo. Sivkaste 
predele očistiti z Grey Free. Po izpiranju in sušenju nanesti 1 sloj Pro Deck. 

 

Vzdrževanje 
Za čiščenje površin premazanih z Pro Deck uporabiti Parquet Cleaner ali Parquet Oil Cleaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOZORILO:   
Vse informacije, navedene v tem 
tehničnem listu so informativne narave 
in nas ne zavezujejo k odgovornosti.  
Prosimo, da pri uporabi naših izdelkov 
upoštevate pogoje okolja ter materiale 
za obdelavo.  
 
REV-2: 03-10-2017.  Ta tehnični list 
nadomešča predhodno verzijo. 
 
. 



Opozorilo 
Pred uporabo Pro Deck dobro premešati zaradi zagotavljanja enakomernega odtenka. 
Pred obdelavo celotne površine narediti test na manjši površini. 
Tla zaščitite pred dežjem vsaj 12 h, da bo površina povsem suha. 
Pigmenti absorbirajo UV žarke in s tem upočasnijo naravno propadanje lesa. 
Priporočljivo uporabiti Pro Deck pri temp. višji od +10°C. 

 
Varnostni napotki 
Proizvod je namenjen le za profesionalno uporabo. Strogo upoštevati  navedbe na etiketah in pred 
uporabo pregledati  varnostne liste.  
 

Odlaganje odpadkov 
Neporabljen proizvod in prazno embalažo je potrebno odlagati v skladu z veljavno  zakonodajo. 
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