GUIDE TIL
VEDLIGEHOLDELSE
Træ er et smukt materiale, men vil du bevare træets farve og glød på dit altangulv og
håndliste, skal det behandles.
Vejrpåvirkninger som sol, vind og regn vil hen over tid forvandle træets farve til en
mere grålig nuance, hvis det ikke behandles med olie. Oliebehandling modvirker
ligeledes revnedannelse, algeog svampeangreb og mindsker risikoen for, at træet kan
vride sig, da olie medvirker til nedsat fugtoptag og udtørring af træet.
VI ANBEFALER at oliebehandle hårdttræsgulvet samt håndlisten på altanen så
hurtigt som muligt med en hårdttræsolie. I starten råder vi til at oliere 2-3 gange
efter hinanden og derefter 1-2 gange årligt. Bliver træet tørt/gråligt, trænger det til en
ny oliebehandling.
KLARGØRING AF HÅRDTTRÆ INDEN OLIEBEHANDLING:
01

Spul træet med vand (Hvis der er algedannelse efter snavs i overfladen)

02

Påfør trærens med en pensel (eksempelvis Borup Trærens)

03

Skrub overfladen på langs

04

Skyld altanbrædderne grundigt

05

Gentag efter behov

SÅDAN GØR DU:
06

Efter grundig rengøring (se pkt. 01-05), lad træet tørre min. 1 døgn.
(Træet skal være helt rent og tørt og oliebehandlingen skal kun foretages i tørvejr,
der skal ligeledes være tørt min. 1 døgn efter behandlingen).

07

Olien røres grundigt inden brug og påføres med pensel i et
tyndt lag.

08

Efter max 10-20 minutter inden olien tørrer op (følg vejledningen på
produktet), fjernes overskydende olie fra træet med en ren og
tør klud.

■

Gentag evt. ovenstående punkter, såfremt træet ikke
synes mættet.

■

Indtil olien er gennemhærdet (24-48 timer) må den ikke 		
udsættes for vand afhængigt af produkt.

Håndlisten vil i starten, efter vådt vejr, afgive lidt farve på stålet.
Vi anbefaler at væsken tørres væk, så farven ikke bliver permanent.
VEND
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VEDLIGEHOLD AF DØR
Du vedligholder din nye dør ved at smørre hængsler,
håndtag, staglås og andre bevægelige dele, mindst én
gang årligt eller efter behov.
VEDLIGEHOLD AF AFVANDING
Er der evt. afvandingsrende på jeres altan må I påregne, at
skulle rense den mindst én gang årligt.
Blade og lignende vil ellers kunne stoppe afløbsrøret, som
på en almindelig tagrende.
BEMÆRK
Altangulvet er lavet i to dele, for at give adgang til
afvandingsplade og afvandingsrende. Derfor ligger altangulvet løst. Dette kan medføre, at gulvet kan flytte sig en
smule og måske også syne lidt skævt.
Man kan rette det til med et lille koben eller spartel.

RIGTIG GOD FORNØJELSE.
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