Abellund Borettslag

Dato: 13.09.17

Brukerveiledning
Dør og vinduer:
Årlig kontroll/forebyggende tiltak:
Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelle sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn
olje. Eventuelt smuss i glideskinne fjernes. Glider smøres med eksempelvis syrefri vaselin.
Rengjøring:
Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann
(tas i forbindelse med vinduspuss).
Periodisk vedlikehold:
Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man
vurdere etterbehandling etter 5-6 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påfør ny overflatebehandling
med produkter egnet for formålet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om
dette i fargehandelen

Rustfritt rør:
Vedlikehold rengjøring:
Ved utvendig installasjoner kan man normalt forvente at regn skyller bort oppsamlet smuss og annet belegg. Dette
forutsetter at overflatene er tilstrekkelig utsatt.
Rengjøringsmidler og artikler:
Vi anbefaler alltid att det benyttes ett egnet rense og beskyttelsesmiddel for rustfritt stål. Ved lettere rengjøring brukes en
myk klut eller et pusseskinn, og for mer vanskelige flekker kan en rengjørings svamp av typen «Scotch-Brite» ofte være
hensiktsmessig. Bruk aldri stålull eller metall børster. For å unngå overføring av jernpartikler, sørg alltid for at
rengjøringsartiklene ikke har vært brukt til vanlig stål.
Rengjøringsintervall:
Utendørs kan de rustfrie materialene utsettes for mer aggressivt miljø, luftforurensing og andre avgasser. Dette kan gi
utslag av brune flekker. En god regel er å rengjøre de rustfrie overflatene hver 6-12 måned.

Beslag:
Det anbefales rengjøring 2 ganger pr år.
Bruk nøytralt vaskemiddel blandet med vann ph 5-8 uten noen form for slipemiddel eller løsemidddel
dette for å bevare glans. Poleringsmiddel kan benyttes for å oppnå maksimal glans. Eks.vis Jotun
Penguin Rubbing (Jotun paints) kan påføres og polers med myk klut, eller poleringsmaskin.
Hvis det oppstår skade i lakkflaten kan den repareres på følgende måte:
-rengjøring
-skaden slipes, jevne sårkantene
-legge på primer,- Eks Penguard HB (Jotun paints)
-legge på topplakk (våtlakk) eks. Hardtop AS, Hardtopp HB.

Terrassegulv:
Rengjøring og rengjøringsmetoder
For produkter som er synlige bør det benyttes midler som er beregnet for vasking av utvendig treverk.
Ettersyn/kontroll
Produktet må ettersees for eventuelle råteangrep jevnlig.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt bør overflatebehandles.
Det anbefales ikke at terrassegulvet blir tildekket med kunstgress ol. da dette vil hindre at fuktighet tørker ut.
Forbehandling
Nytt impregnert treverk bør tørke1 – 2 måneder, avhengig av været etter oppsetting. Etter tørketiden på
1 – 2 måneder, må eventuelle utslag av kobbersalter (grønne krystaller) fjernes ved bruk av stiv børste.
Skyll av med vann og hageslange. Treverket skal være rent og tørt før behandling med terrassebeis eller olje.

Øvrig:
Blomsterkasser bør festes i treverk og ikke på håndløper (metall mot metall kan føre til rustutslag).
Ny balkongdør slår kun 90 grader ut.
Vann på beslag kan evt. tørkes bort.
Beplantning ikke for nær verandaer- skal komme til for å kunne rengjøre/ male.

