Drift og Vedligehold af Altaner
Glas:
Vaskeanvisning:
Hærdet glas har en blød overflade og man skal derfor ved første rengøring være meget påpasselig
med fremgangsmåden samt anvendelsen af rengøringsmidlet.
I slutfasen af byggeriet kan der forekomme cement, kalkholdigt midler eller andet snavs på glasset,
hvilket kan medfører ridser. Dette skal øjeblikkeligt fjernes, da det senere vil være meget vanskeligt
at fjerne.
Undgå brug af skarpe genstande.
Brug rigeligt vand og skift vandet jævnligt.

Afvaskning:
Der anvendes en ny klud eller syntetisk svamp. (Brug aldrig natursvampe eller hårde børster)
Glasset vaskes med rigeligt lunkent vand eventuelt tilsat et afspændingsmiddel. (Brug aldrig salmiak,
sprit eller rensebenzin, da det på sigt kan medfører en hinde på overfladen!)
Aftørringen af vand fortages med en svaber og kanter aftørres med ny klud eller vaskeskind.

Rustfri Håndliste:
Da rustfri stål aldrig er 100% modstandsdygtig mod korrosion anbefaler vi at behandler den
rustfrie håndliste med Q-ultra-clean for at fjerne eventuel residuum. Ved regelmæssig
gentagelse af denne behandling får du et produkt med langvarig perfektion.
Rustfri håndliste Rengøres med:
Q-ultra-clean:

Rengøringsspray til rustfri stål, fjerner fedt pletter, snavs,
fingermærker lign. Og efterlader en skinnende ren overflade

Q-Cleaner:

Fjerner overflade tæring, rust og snavs, den beskytter overfladen for
en tid mod rust, snavs og flyverust.

Rengøringssvampe:

Scotch-Brite, 3M rengøringssvampe: er en poleringssvamp som
fjerne Mindre skader i børstningen, eller til brug med Q-Ultra Clean
til fjernelse af ovenstående.

Overstående Materialer kan købes i følgende tømmerhandler :
www.xl-byg.dk
www.bygma.dk

Galvaniseret stål:
Rengøring: Produkter af Galvaniseret stål skal rengøres med varmt vand og sæbe.
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Rengøring og pleje
Wimex terrasseplanker

WPC terrasseplanker fra Wimex er ikke rengøringsfrie, men behøver kun en lille brøkdel af det rengøringsarbejde som traditionelt
træ kræver. Med en beskeden indsats sikrer du at dit WPC-areal
ser fint og friskt ud år efter år.
Du kommer langt med almindelig omtanke - og ganske almindelige husholdningsmidler og -redskaber.
Vi anbefaler at man som minimum 1 gang om året rengør sin
terrasse.

Den bedste måde at holde udseendet
på dit WPC terrassegulv intakt
Anvend følgende redskaber og midler
Almindelig blød kost, gulvskrubbe, vaffelvævet gulvklud, spand,
skuresvamp og eventuelt stålbørste eller sandpapir - korn 100.
Envidere kan det overvejes at anvende fx filtdupper, underskåle
og drypsamlere til grill.
Brug varmt vand, flydende brun sæbe og eventuelt opvaskemiddel, rensebenzin, Rodalon eller tilsvarende.

Du skal sikre dig at organisk vækst ikke får
fodfæste
Vi anbefaler at du rengør dine WPC terrasseplanker med passende mellemrum, selvom de umiddelbart ser rene ud.
Sørg for at der ikke er tilstoppede mellemrum mellem plankerne
og andre bygningsdele.
Fej med almindelig kost efter behov - og/eller vask med gulvklud
og gulvskrubbe, med flydende brun sæbe opløst i varmt vand. 50
ml til 5 l vand.

Du skal behandle spild af væske og fedstoffer
omgående
Sørg altid for at behandle spild omgående. Prøv først med en
klud eller skuresvamp og brun sæbe eller opvaskemiddel, opløst i
varmt vand.
Er pletten særlig gentridig (olie, fedt, bær, vin o.s.v.) kan man i et
vist omfang fjerne og genetablere plankernes børstede overflade
ved brug af enten en ren stålbørste eller almindeligt sandpapir korn 100.
NB: Der kan, ved brug af stålbørste eller sandpapir, opstå nuanceforskel mellem det behandlede sted og det omkringliggende.
Start derfor aldrig midt på terrassen, men prøv først på et sted
med mere diskret synlighed.

Vær opmærksom på
Udendørs WPC-arealer er udsat for vejrligt året rundt. Der vil helt
naturligt opstå behov for at fjerne blade, smuds og microorganismer, som f.eks. alger.
Fysisk brug af WPC-arealet og brug af blomsterkrukker, møbler,
legetøj og så videre vil helt naturligt sætte sine spor på overfladen. Spild af ting som fedtstoffer, vin, bær og lignende kan betyde
pletter og skjolde. Som på de fleste overflader, vil møbler som
bliver trukket frem og tilbage, efterlade sig spor i et vist omfang.
Hvis du ønsker at minimere risikoen for fysiske mærker, pletter og
skjolde, skal du overveje at bruge f.eks. filtdupper under stoleben,
underskåle til blomsterkrukker, bakke under grill, brug af måtter
på steder som er ekstra udsatte for slid, spild og lignende.
Almindeligvis er mørke planker knapt så sarte som lyse planker,
ligesom planker med få langsgående barfods-riller er
nemmere at holde rene end planker med mange langsgående
riller.

Opstår der miljøer med organisk begroning (grønalger og lignende) skal disse fjernes med Rodalon eller algefjerner.
Byggestøv og eventuelle skjolder efter regnvand fjernes effektivt
ved at vaske med gulvklud og brun sæbe, som beskrevet ovenfor.
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