Lang levetid til din altan

Vedligeholdelsesguide

Tillykke

med din nye altan
Har du ikke haft altan før, kan du roligt se frem til de mange glæder, som
en altan giver. Har du fået udskiftet din eksisterende altan, så er din
nye altan givet vis blevet større eller i bedre stand, og dermed mere be
hagelig at opholde sig på.
Hos Altan.dk er vi eksperter i åbne altaner. Det forpligter, og derfor har vi
fremstillet denne vedligeholdelsesguide. Hensigten er, at du som kunde
skal have glæde af din altan i mange år.
Gem derfor dette lille hæfte, så du hurtigt kan søge information om,
hvordan du vedligeholder din altan.

Altankasser skal hænge på frontholderlisten
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Uanset om din altan er lavet af stål, beton eller aluminium, har vi følgende 10 gode råd
til den generelle vedligeholdelse.
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Husk at ...
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Ekstra service

Brug krukkefødder under dine krukker

02

Rengør din altan mindst én gang årligt for alle former for snavs. Skidtansamlinger, gamle blade og
lignende fjernes efter behov. Anvend rent vand og
evt. skurebørste.
Mild sulfoopløsning kan anvendes ved særligt snavsede tilfælde. Silikonefuger og plastmateriale aftørres med en fugtig klud.
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Altankasser bør ikke monteres på selve håndlisten, men på frontholderlisten nedenunder.
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Sæt krukkefødder under dine krukker på altanen,
så vandet kan løbe væk fra gulvet, og du undgår
misfarvning af gulvet.
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Bor aldrig huller i bunden af altankasser, da blomstervand og jord kan misfarve altanen.
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Hvis din altan har en integreret afvandingsrende,
skal du rense den én gang om året – gerne om efteråret.
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Fastgør aldrig elementer med skruer el.lign. i bund
eller rækværk.
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Opbevar ikke ting på altanen, der kan give anledning til vandsamlinger over længere tid.
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Strø aldrig salt på din altan.

05

Ved evt. gulvbelægning kan anvendes produkter,
der tillader fri afvanding og udtørring (fx tæpper
med drænknopper på undersiden).
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Glas og beton
Hvis dit rækværk er beklædt med glas
Vores glasbeklædning er lavet af hærdet glas, lamineret glas
eller hærdet/lamineret sikkerhedsglas.
Dette glas skal blot behandles som almindeligt vinduesglas.

Aluminium

Hvis din altanbund består af beton

Hvis din altan består af aluminiumsdele

Når aluminium er malet/overfladebehandlet

Aluminium er i princippet et vedligeholdelsesfrit materiale.
Følg de 10 generelle vedligeholdelsesråd på side 3, og du vil
kunne bevare din aluminiumsaltan i mange år fremover.

Hvis du kommer til at ridse rækværk eller håndliste, så benyt
dig af det reparations-malekit, som ved færdig montage udleveres til kontaktpersonen på jeres byggesag.

Når aluminium ikke er malet/
overfladebehandlet

Det er dog generelt vigtigt at huske på, at en ridse i aluminiumen ingen betydning har for holdbarheden.

Beton er i princippet et vedligeholdelsesfrit materiale,
der blot skal rengøres jævnligt. Dette gælder også, såfremt
din altanbund er produceret i fiberbeton eller CRC-beton.
Følg de 10 almene vedligeholdelsesråd på side 3, og du vil
kunne bevare din betonaltan i mange år fremover.

Hvis du kommer til at ridse rækværket eller håndlisten, kan
du af kosmetiske grunde købe en aluminiumsspray og behandle overfladen. Følg brugsanvisningen på produktet.
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Dørpartier
Smøring
Du bør smøre alle bevægelige dele ved hængsler og
lukke- og låsebeslag en gang om året. Husk også skudrigler i top og bund af den stående dør.
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Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie,
som du kan påføre med oliekande, injektionssprøjte
eller fra en spraydåse med et tyndt rør.

Stål
Hvis din altan består af ståldele
Varmforzinket (galvaniseret) stål er et rustbeskyttet materiale
med lang levetid. Følg de 10 generelle vedligeholdelsesråd på side
3, og du vil kunne bevare din stålaltan i mange år fremover.

Når stålet ikke er malet/overfladebehandlet
Hvis du ridser eller på anden måde beskadiger galvaniseringen,
kan du behandle det skadede område med en galvaniseringsspray.
Se vejledning på produktet, som kan købes hos en trælast eller et
byggemarked.

Når stålet er malet/overfladebehandlet
Hvis du ridser malingen, så benyt dig af det reparations-malekit,
som udleveres til kontaktpersonen på jeres byggesag.
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Sprøjt olien ind
i hullerne over og
under en paskvil
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En skudrigle skal
også smøres

02

Sprøjt lidt olie
ind i hullerne på
beslagene

04

Husk også
at smøre grebsbremsen

Rengøring
Med tiden vil de udvendige rammer og karmflader
blive tilsmudset, så du bør rengøre dem efter behov.
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Du kan med fordel gøre det i forbindelse med rudepudsning, hvor du afvasker rammer og karmflader med vand
tilsat almindeligt rengøringsmiddel. Aftør efterfølgende flader og kanter.
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Efter afvaskning er håndlisten
klar til slibning og oliering

01

02
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Rengøring
Hvis træet er grønt af algebelægninger, eller det er beskidt,
bør du starte med at vaske det
med trævask eller terrasserens.
Skyl godt med vand og lad træet tørre mindst et døgn.

OBS

Slibning med rystepudser

03

Du behøver ikke at rengøre og
slibe nye gulve og håndlister,
men kan gå direkte til olieringen.
Træet til venstre er behandlet med en neutral olie med uv-filter

Træ
Vores trægulve og træhåndlister er lavet af FSC-mærket hårdt
træ, der som udgangspunkt, ikke kræver nogen vedligeholdelse. Dog bør træet olieres umiddelbart efter monteringen
af altanen, hvis du vil mindske risikoen for vindridser (små
revner mellem årene), og at træet ”slår sig” – dvs. bukker, som
følge af udtørring. Tidlig oliering, samt efterfølgende mindst
én gang om året, vil desuden fremhæve træets farve og glød.
Husk at træ er et levende materiale, og man kan derfor ikke
med garanti forudsige, hvordan træet vil arte sig.
Hvis solen står meget på altanen, anbefaler vi, at du oliebehandler træet to gange om året. Gør det gerne i det tidlige
efterår, så træet er klar til regn og blæst, og om foråret, før
solen får magt, og du sætter altanmøblerne ud.
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02 Slibning
Hvis du ikke olierer træet, skal du være opmærksom på, at
træet vil blive bleget af solens ultraviolette stråler og få en grålig farve. Der kan opstå farveforskelle, når du stiller urtepotter
og møbler på altanen, så det er en god idé at rykke rundt på
tingene indimellem.

Sådan sliber og olierer du hårdt træ
Tag bestik af vejret, før du begynder at behandle din altan.
Undgå at oliere på en varm sommerdag og i direkte solskin,
da olien så vil tørre, inden den trænger ned i træet. Det må
heller ikke regne, da træet ikke må udsættes for vand det
første døgn efter olieringen.

Slib altid træet inden oliering. Det giver et pænere
resultat, og træet bliver silkeglat at røre ved. Du kan
godt håndslibe træet, men det går meget hurtigere
med en rystepudser.
Hvis træet er velholdt, behøver du kun at give det
en let slibning med fint sandpapir. Men hvis overfladen er vejrbidt og ru, skal du slibe det i to omgange. Først med groft sandpapir (korn 100-120)
og så med fint sandpapir (korn 200-300). Slib altid
i træets længderetning. Børst derefter slibestøvet
af træet.

Træet har nu suget olien til sig og er tørret efter med en klud

Bagefter
Væd de olieholdige klude med vand eller put dem i en
tæt metalbeholder, inden du smider dem i skraldespanden, så de ikke selvantænder. Afhængigt af vejr og temperatur vil der gå mellem et og tre døgn, inden olien er
gennemhærdet, og du kan stille møbler på gulvet eller
læne dig op ad håndlisten.

03

Oliering
Vælg en olie, der er specielt velegnet til havemøbler eller
terrasser. Du opnår den bedste beskyttelse mod solens
stråler ved at bruge en olie med farvepigmenter eller
uv-filter. Spørg i dit byggemarked eller hos din farvehandler. Påfør olien i et jævnt lag i træets længderetning
med en pensel eller en klud.

04 Aftørring

Lad olien trække i 20 minutter og fjern overskydende
olie med klude, så det ikke danner en film, der vil skalle
af senere. Hvis der er tørre pletter, skal du give dem en
ekstra omgang olie, vente 20 minutter, og så tørre af igen.
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Bliv fan af vores side Altan-liv på
Facebook og få kortfattet altaninspiration direkte i din nyhedsstrøm på Facebook. Desuden
trækker vi hver måned lod blandt
alle vores fans om en gave til brug
på altanen.

Husk at
træ er et
levende
materiale

Find siden på
www.facebook.com/altanliv

Altan.dk har sin helt egen café. På
Café Altanen, Gammel Kongevej
19 i København, kan du nyde et
lækkert måltid, eller en god kop
kaffe med kage til. Indretningen
er bygget op omkring altaner, så
du kommer i den helt rette stemning. Følg med på vores Facebookside, lad dig inspirere, eller deltag
i konkurrencer mv.

Uregelmæssigheder på
malede døre og vinduer

DVC - Dansk Vindues Certificering
Alle døre/dørpartier fra Altan.dk er DVC-mærkede. DVC betyder Dansk Vindues Certificering.
DVC er et helt uafhængigt kontrolorgan, der er tilknyttet Teknologisk Institut, og som mindst
to gange om året gennemfører en systematisk kontrol af vinduesproducentens produkter
og kvalitetsstyring. Under DVC-ordningen stilles krav til producenterne om bl.a. ledelse og
kvalitetsstyring, produkternes konstruktion, materialekvalitet og arbejdsudførelse.
Læs evt. mere på www.dvc-vinduer.dk
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Træ er et naturmateriale. Når døre
og vinduer males, vil der kunne forekomme variationer og uregelmæssigheder, som ikke kan tilskrives fejl
eller mangler fra producenten, men
alene er resultatet af, at du som
kunde har valgt et ”levende” materiale. Der vil derfor forekomme
struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer.
Såfremt andet ikke er aftalt, må det
påregnes, at fx glaslister er monteret ved brug af sømpistol med deraf
følgende gennembrydning af malingen. Holdbarheden af malingen
på bundglaslister af træ kan ikke
forventes at svare til de øvrige overfladers holdbarhed.

Find Café Altanen
www.facebook.com/CafeAltanen

Ekstra service
Hos altan.dk vil vi gerne blive ved med at servicere dig,
så du får mest ud af dit udeliv
Vi tilbyder dig bl.a. gode råd om indretning af altanen, fif til altanhaven, opskrifter på lækker altanmad, vejledning til vedligeholdelse af altanen, gør-det-selv
projekter og tips om møbler og smart tilbehør til altanen.

Vedligeholdelsesguide 11

Altan.dk a/s · Telefon 70 26 83 03
Øst Næstvedvej 60 · 4180 Sorø · Vest Tomsagervej 2 · 8230 Åbyhøj
www.altan.dk

Vejen til
dit livs altan

