Vedligeholdelse
Vejledning

TAK

FORDI DU VALGTE ET PRODUKT FRA MiNALTAN A/S.
VI HÅBER, DU BLIVER GLAD FOR DIN INVESTERING.
Levetiden for vores produkter er generelt meget høj, men du har selv indflydelse på, i
hvilken stand din nye altan fremadrettet vil præsentere sig, afhængig af den omhyggelighed, denne bliver tilset og vedligeholdt på.
Derfor bedes du læse - og følge nedenstående vedligeholdelsesvejledning, så du bedst
muligt bibeholder dit nye uderum til glæde og gavn i mange år fremover.

HÅRDTTRÆ

STÅL

Undgå pletter
Vær varsom med at stille metal på hårdttræet, da dette kan give mørke pletter. Stålspåner fra vinkelsliber, boremaskine, nedstryger og lignende vil ligeledes give mørke
pletter. For at undgå mørke pletter og aflejringer på hårdttræet, kan blomsterpotter/
kasser opklodses på plastikskånere, som sikrer ventilation mellem hårdttræ og potte.

Stålet på din altan er beskyttet af en zinkgalvanisering.
Ved stød og ridser kan denne beskyttelse
blive beskadiget. Dette kan eventuelt repa
reres med en galvaniseringsspray, kontakt i
den forbindelse MiNALTAN A/S.
Ved almindelig vedligeholdelse benyttes
sæbevand, og der skylles grundigt med
rent vand.

Overdæk ikke hårdttræet med kunstigt græs, tæpper, plastik eller lignende. Brug kun
belægning der tillader fri afvanding og udtørring.
BEHANDLING
På din altan vil der være hårdttræsgulv, og evt. håndliste.
Træet vil igennem sommeren blegne i sollyset, og regnen vil udvaske den naturlige
farve i træet. For at bevare træets farve/glød og glatte overflade, bør alt hårdttræ
behandles mindst en gang årligt.
Rengør eventuelt altanen med en fugtig klud, og lad træet tørre inden oliering.
Behandlingen må ikke ske i regnvejr. Direkte sollys samt høje temperaturer bør und
gås under hærdningen. Overskydende olie tørres omhyggeligt af efter 25 minutter.
Træet må ikke få fugt i det første døgn efter behandlingen, så hold øje med vejret. Vi
anbefaler, at du spørger efter olie til behandling af hårdttræ i din lokale byggehandel.
Der må ikke bruges salt eller andre opløsningsmidler (se også optøning af sne og is)
NB: Husk, olieklude kan selvantænde. Så skaf dem sikkert af vejen, eventuelt ved
brænding.

OPTØNING
AF SNE OG IS
Er din galvaniserede altan opstillet et sted,
hvor der af hensyn til sikkerhed og færdsel er nødvendigt om vinteren at optø og
fjerne is og sne, tilrådes det at undgå de
almindelige optøningsmidler som vejsalt.
I stedet bør anvendes andre tørmidler som
CMA eller kaliumformiat, som er lige så
effektive og langt bedre for miljøet.

RÆKVÆRK
Rækværket kan være malet og/eller
galvaniseret.
Rækværket og andre malet områder
kan rengøres i almindelig sæbevand.
Såfremt at der sker skader på overfladen
skal denne repareres omgående. Kontakt
MiNALTAN A/S i tilfælde af skade.

UNDERBEKLÆDNING
Hvis du har valgt underbeklædning på din
altan, vil der sidde hvide Ibone plader på
undersiden.
Disse kan rengøres med f.eks. en bilshampoo
eller et andet universelt rengøringsmiddel i
den koncentration, producenten har angivet på emballagen. Der må ikke benyttes
opløsningsmidler.
Beklædningen kan godt genmales med en
vandbaseret maling. Her er der flere mærkevareproducenter at vælge imellem. Producenten kan rådgive yderligere om dette.

DØRE/VINDUER
Vinduespartiet bør rengøres jævnligt.
Dette kan gøres i forbindelse med vinduespudsning. Der rengøres med almindelig rengøringsmiddel, herefter aftørres
overskydende vand.
Alle bevægelige dele bør smøres én gang
årligt med syrefri olie.

KONTAKT OS

FOR RÅD OG VEJLEDNING

Vi er altid klar med råd og vejledning til din nye altan.

Nordre Fasanvej 39B st. · 2000 Frederiksberg · Tlf. 8678 6666
info@minaltan.dk · www.minaltan.dk
Åbningstider: Mandag til torsdag 8:00 – 16:00 og fredag 8:00 – 14:00.

