DRIFT & VEDLIGEHOLD
- Lak & Maling

Vedligehold af lak & maling
Overfladebehandlingen omfatter:
Trappeemner (vanger m.m.)

Knastlak

-malet i RAL-farve

Grunding
Pletspartling
Mellemslibning
Lakering /slutbehandling

Hårdttræ (trin / håndliste)

Grundes
Mellemslibes
Lakering / slutbehandling

Vær opmærksom på, at bliver trappen brugt af håndværkere m.v. efter monteringen, skal den afdækkes, hvis dette ikke er med i vores eventuelle montering.
Selv ved afdækning, skal trappen holdes ren og bruges med omtanke, da fugt og skidt slider og kan
ødelægge overfladen.

Rengøring
Vedligeholdelse forlænger holdbarheden. Den daglige rengøring af lakerede og malede overflader bør blot være
støvsugning/rengøring med en kost.
Når træet begynder at tage mod snavs, kan trappen rengøres nænsomt med den vreden klud. Brug kun mild
rengøringsmiddel. Ved stærkt tilsmudsede overflader anbefales to gange vask i stedet for vask med højere koncentrat af rengøringsmiddel.
Trætrin er følsomme overfor større mængder vand.
Det er vigtigt at vedligeholdelsen og eventuel renovering af trappen med tilsvarende lak el. maling foretages før
nedslidningen er gået gennem lak el. malinglaget.

Renovering
Overfladen er særdeles holdbar, men kan ikke holde til daglig brug uden, at skulle vedligeholdes. Renovering med ny lak eller maling skal foretages, før den gamle er slidt igennem. Trappen bør gennemgåes for skader på lakken 1-2 gange årligt.
Ved reparation skal overfladen skal være ren, tør og støvfri. Gammel, løstsiddende eller dårligt hæftende lak
eller maling fjernes. Områder, hvor filmen er slidt igennem, skal slibes grundigt og pletlakeres. Ved penselpåføring skal penslen holdes godt mættet, og der stryges vådt i vådt. Påføring må ikke ske i stærk gennemtræk, direkte solskin samt temperaturer under 15 grader. Prøvestrygning tilrådes.

Er trappen behandlet med hvidpigmenteret lak kan denne være meget svær at efterreparere, nye overflade vil derfor oftest afvige fra de øvrige lakerede områder.

Spørgsmål til denne vejledning eller til vedligeholdelsen, er De velkommen til at ringe til os.

