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INSTRUKCJA URZYTKOWANIA DONIC Z WŁÓKNA SZKLANEGO 

 
1. MATERIAŁ:  

Donice wykonane są z kompozytu włókna szklanego i żywicy poliestrowej  

Grubość ścianek donicy wynosi od 3-5mm  

Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego i zewnętrznego -mrozoodporny.  

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKRESIE TEMP. -20 / +40 

LAKIEROWANIE : do lakierowania donic stosowane są certyfikowane lakiery poliuretanowe i 
akrylowe oraz substancje utwardzające. 

 

 

2. WYMIAR:  

produkty wykonane są ręcznie i rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie odbiegać od deklarowanych 
(+/- 1,5 %). Dopuszczalne są również minimalne odkształcenia powierzchni szczególie na długich 
odcinkach po wypełnieniu donic ziemią. Donice posiadają wewnętrzne wzmocnienia / 
„wlaminowane” grodzie w ścianach bocznych . 

Powyższe wzmocnienia są konieczne dla donic do zachowania kształtu. W trakcie nasadzania nie 
dopuszczalne jest wycinanie bądź naruszanie przegród i wzmocnień donc. 

 

3. PRZEMIESZCZANIE:  

Wypełnionych donic nie wolno chwytać i przemieszczać za kołnierze rantu, Donice należy 
przemieszczać chwytając od spodu donicy.  

Jest to również wskazanie przy docelowym ustawianiu donic przed nasadzeniami.  

 

4. IZOLACJA TERMICZNA:  

Aby system korzeniowy roślin zabezpieczyć przed przemarzaniem, donice które pozostają na 
zewnątrz w okresie zimowym należy ocieplić styropianem poprzez obłożenia wewnętrzne ścianki 
izolacją styropianową o grubości ok 3-4 cm.  
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5. ODWODNIENIA:  

Donice przeznaczone do zastosowania zewnętrznego muszą posiadać otwory odwodnieniowe w 
swoim dnie. Otwory należy wykonać wiertłem o śr. 8-10 mm, w specjalnie przygotowanych 
zagłębieniach na spodzie donicy, nawiercając powoli, nie dociskając, nie stosując udaru. Następnie 
wnętrze donicy zalecamy zabezpieczyć folią ogrodniczą lub folią w płynie. Otwór odwadniający musi 
pozostać drożny (w odpowiednim miejscu przebij folię ogrodniczą ).  

6. WARSTWA DRENAZOWA: 

W donicach powinna zostać rozmieszczona warstwa drenażowa skłądająca się z keramzytu o 
grubości minimum 1/3 wysokości donicy (zalecana grubość to ½ wysokości donicy) W donicach 
wysokich i wąskich warstwa ta powinna wynosić ½ wysokości donicy. Następnie na warstwę 
drenażową należy nasypać ziemię i obsadzić rośliny. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń 
może skutkować odkształceniem się donic lub nawet ich pęknięciem za co producent nie ponosi 
odpowiedzialności i tego typu uszkodzenie nie będą uwzględniane w ramach gwarancji. 

 

7. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI:  

Myć i czyścić wyłącznie szmatką z użyciem czystej wody (ew. płynem do mycia szyb)lub za pomocą 
miękkiej gąbki. Szorstkie gąbki nie są wskazane i z czasem mogą powodować utratę ochronnej 
powierzchni lakierniczej.  

Nie używać rozpuszczalników ani cytrynianów. Nie należy używać środków do czyszczenia 
zawierających substancje ścierające lub rozpuszczalniki lub alkohol, mogą one niszczyć powłokę 
lakierniczą powodując drobne niewidoczne spękania lub odbarwienia. 

 


