DRIFT och SKÖTSELINSTRUKTION

Allmän rengöring
Väderskyddet är i princip underhållsfritt under normal
påverkan från omgivande miljö. Men för att hålla
väderskyddet fräscht krävs regelbunden rengöring.
Som regel bör rengöring ske minst två gånger per år.
Är skyddet placerat under träd kan behov av rengöring
av taket krävas oftare. När väderskyddet rengörs är
det viktigt att profiler, skivor och tak rengörs samtidigt
- och helst med samma rengöringsmedel.

Väggar
Observera att alkaliska rengöringsmedel inte får
användas! Både aluminium och skivmaterial är
känsliga för alkalier och får inte utsättas för påverkan
av sådana. Använd endast svaga tvättmedel med PHvärde ca. 5 för bästa resultat och längsta livslängd.

Tak
Rengör takskivor med varmt
vatten och en mjuk borste eller
tvättsvamp. Smuts kan enkelt
tas
bort
med
vanligt
rengöringsmedel
utblandat
med vatten. Ytan sköljs
därefter
med
vatten.
Algbeläggning tas bort med algborttagningsmedel, med efterföljande tvätt enligt ovan.
Rengöring bör ej ske i direkt solljus eller i temperatur överstigande +25 C⁰.
Högtryckstvätt bör inte användas då den kan förstöra ytan i takskivorna. Skivorna får
under inga omständigheter rengöras med organiska lösningsmedel, slipande eller
polerande medel, eller vax behandlas. Denna behandling ödelägger det UV-skydd som
finns på plasten, med reducerad livslängd som följd.
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Snöröjning
Taket är konstruerat för att tåla de snömängder som
normalt råder i er zon. Om taket utsätts för onormalt
mycket snö, så som drivbildning eller nederbörd
utöver det normala, bör/skall taket snöröjas för att
undvika ev. deformering.

Sittbänk
Trä är en naturprodukt som förändras hela tiden.
Färgskillnader, oregelbundenheter och småsprickor är
vad massivt trä kännetecknas av. Träet reagerar på
förändringar i luftfuktighet och tar både åt sig och
ger ifrån sig fukt i takt med att årstiderna växlar.
Underhåll är en förutsättning för att träets funktion
och utseende ska bibehållas. Beroende på hur utsatta
ytorna är för sol, vatten och mekanisk nötning
varierar behovet av hur ofta, och hur mycket
underhåll som behövs. Förutom normalt underhåll, i form av att med jämna mellanrum
torka av möbeln med ett milt rengöringsmedel, t ex såpa, ska man ha som regel att ett
par gånger om året se över ytorna mer uppmärksamt. Var extra uppmärksam på
horisontella ytor. Om man är osäker på hur mycket jobb man vill lägga ner på underhåll
av virket kan man pröva på en mindre synlig del av virket, t ex en baksida eller
undersida. Vid mindre frekvent underhåll av oljat virke erhålls en gråare ton fortare,
vilket uppskattas av vissa. Nackdelen är att det tar längre tid för virket att torka efter
regn. Det finns för- och nackdelar med alla material. I det långa loppet vinner
naturmaterial, som är behagligt att ta i, sitta på och se på, samt med ett normalt
underhåll åldras vackert och ger lång livslängd.
Vi använder senvuxen, frisk furu från norra Sverige med rätt fukthalt till våra bänkar och
lutningsbrädor. Detta för att det ska tåla vårt skandinaviska klimat med de kraftiga
årstidsväxlingar vi har. Genom frekvent underhåll har furu lång livslängd och god
formstabilitet. Dock så kan man på äldre bänkar se sprickor och ibland spår av kåda.
Även kvistar blir märkbara när virket placeras utomhus. Friskt och röttåligt virke
innehåller hartser, i dagligt tal kallat kåda. Vid temperaturer över +38 grader ”kokar”
kådan och vill tränga ut. Det är endast en mindre del av kådan som på detta sätt lämnar
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virket. Huvuddelen finns kvar och skyddar virket från röta. Risken för utfällning av kåda
uppstår främst de första gångerna virket utsätts för hög värme. Skulle kåda ändå tränga
ut, skrapa då lätt med en kniv för att ta bort huvuddelen av kådan. Tvätta därefter med
lacknafta så att resterande kåda löses upp. I vissa fall behöver man slipa lätt och olja in
träet igen.

Underhåll av oljad furu
–
–
–
–
–
–

undvik ytbehandling i direkt solljus eller om temperaturen är under +10 grader
se till att träet är rengjort och torrt (använd inte högtryckstvätt för rengöring!)
slipa lätt med fint sandpapper, t ex korn 180
borsta av slipdamm
stryk på oljan med pensel och låt torka 20-30 minuter
torka av överflödig olja och förvara använda trasor på lämpligt sätt med tanke på
risken för självantändning
– låt torka
Trävirket bör behandlas med en träskyddsolja en eller ett par gånger om året, gärna på
våren då luftfuktigheten är låg. Vi rekommenderar en olja med en hög torrhalt och som
innehåller fungicider eller likvärdigt. En olja av denna sort ger ett bra skydd även mot
svartmögel. Svartmögel förstör inte träet men kan indirekt bana väg för andra
träförstörande svampar.

Rengöring av betongplatta
Smuts som orsakats av föroreningar från luft och trafik tas enklast bort med vatten och
kvast. Vid svårare beläggning tillsätt lämpligt rengöringsmedel.
Vinterunderhåll
Salt kan ha en nedbrytande effekt på betong och miljö. Snöbelagd betongbeläggning
skall skottas ren från snö och sandas. Eventuell is kan tas bort med saltning. Vid korrekt
dosering av saltmängden har saltningen ett obetydligt inflytande på livslängden av
beläggningen. Använd alltid natriumklorid (NaCl) kökssalt. Vid spridning av saltlösning är
det brukligt att använda 1 del salt som löses upp i 4 delar vatten.
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Rengöring av betongbeläggningen
Betongbeläggningars gråa färg ändras långsamt med
tiden för att det faller organiska och oorganiska
föroreningar från luften m.m. Översidan av grå
betongbeläggning blir en aning mörkare med tiden.
Återkommande rengöring med vatten och kvast eller
högtryckstvätt kombinerad med rengöringsmedel
avlägsnar det mesta av smutsen. Man ska undvika
att skada betongen med högtryckstvätt. Om
ovansidan av betongen ej rengörs så blir den mer
och mer mottaglig för smuts m.m. och dess livslängd
minskar.

Mossa, svamp och alger
Kring väderskyddet kan betongbeläggningen i vissa
fall, speciellt på nordlig sida av byggnad få områden
med alger, svamp eller mossa. Det försvinner när
den fuktiga tiden är förbi. Om det är nödvändigt kan
det tas bort med 10% ammoniaklösning, ogräsgift
eller klorinlösning 1:1.

Tuggummi
Om högtryckstvätt inte hjälper kan kolsyresnö frysa fläcken. Denna kan sedan skrapas
eller spolas bort. Tuggummi kan även upplösas med kloroform och skrapas bort.
Oljefläckar
Färska oljefläckar sugs upp med papper, sågspån eller trasa. Oljefläckar som har gått
ner i beläggningen tvättas av med skurmedel och varmt vatten. Olika typer av
avfettning går också bra. Oljan skadar ej beläggningen.
Rost
Rostfläckar kan avlägsnas med högtryckstvätt. Utan högtryckstvätt kan lätt rost tas bort
med 10% oxalsyra. Djup rost tas bort med en pasta med lika delar 15 % natriumcitrat
och glycorol. Pastan skall sitta på i 2-3 dagar före avskrapning och tvätt.
4

DRIFT och SKÖTSELINSTRUKTION

Målarfärg
Vattenbaserad, ej torkad, färg tas upp med trasa eller papper, därefter tvätta med
vatten. Ej torkad färg baserad på lösningsmedel sugs upp med papper eller trasa och
som därefter täcks med sågspån eller annan oljeabsorberande produkt i ett dygn.
Torkad målning skrubbas med skurmedel. Djupt inträngd färg vaskas av med saltsyra
(max 10 %) eller bränns försiktigt bort med blåslampa.

Kalkutfällningar
Kalkutfällning kan förekomma men är ej reklamationsgrundande. Kalkutfällningar består
av kalciumkarbonat som skapas av kalciumhydroxid och koldioxid vid tillförsel av vatten.
Kalkutfällningar skadar inte på något sätt betongen och är en naturlig process av
betongens härdningsprocess. Normalt försvinner kalkutfällningen efter någon tids
påverkan av väderlek och dagligt slitage. Man kan dock påskynda detta genom att
tvätta beläggningen med grov sand (typ strandsand). I svårare fall kan man borsta
ovansidan med en 10% saltsyrelösning. Kom ihåg att skölja noga med vatten efteråt.
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