Rengøring & pleje
af altan-gulve
EasyPlank er ikke rengøringsfrit, men behøver kun en lille brøkdel af
det arbejde som traditionelt træ kræver. Med en beskeden indsats sikrer
du at din altan’s komposit-planker ser fine og friske ud år efter år.

Ejendoms– og immaterielle rettigheder til nærværende tilhører Wimex®

Rengøring & pleje af altan-gulve
med EasyPlank kompositplanker
Langt de fleste metoder og forholdsregler fordrer blot almindelige
husholdningsredskaber – og midler.
Den bedste måde at holde altan-gulvets udseende intakt på, er:
at anvende følgende
redskaber – og
følgende midler

at sikre sig at
organisk vækst ikke
får fodfæste

at behandle spild af
væske og fedtstoffer
omgående

at minimere risikoen
for fysiske mærker,
skjolde og pletter

Almindelig blød kost,
gulvskrubbe, vaffelvævet
gulvklud, spand, skuresvamp
og eventuelt stålbørste eller
sandpapir korn 100.
Endvidere, kan anvendelsen
af f.eks. filtdupper, underskåle og drypsamler til grill,
overvejes.
Varmt vand, flydende brun
sæbe og eventuelt opvaskemiddel , rense-benzin,
Rodalon eller tilsvarende.

Vi anbefaler at du rengør
altangulvet med passende
mellemrum, selvom det ser
rent ud umiddelbart.
Sørg for at der ikke er
tilstoppede mellemrum mellem nogen steder på gulvet
eller mellem plankerne og
andre bygningsdele.
Fej med almindelig kost
efter behov – og / eller vask
med gulvklud og gulvskrubbe, med flydende brun sæbe
opløst i varmt vand. 50 ml til
5 l vand.
Opstår der miljøer med
organisk begroning (grønalger og lignende) skal disse
fjernes med Rodalon eller
Algefjerner.
Byggestøv og eventuelle
skjolde efter regnvand fjernes effektivt ved at vaske
med gulvklud og brun sæbe,
som beskrevet ovenfor.

Sørg altid for at behandle
spild omgående – og lige så
hurtigt som man ville gøre
hvis uheldet var sket inden
døre, hvor man ikke lader
pletter stå i månedsvis inden
behandling starter.
Prøv først med klud eller
skuresvamp og brun sæbe
eller opvaskemiddel, opløst i
varmt vand.
Er pletten særlig genstridig
(olie, fedt, bær, vin o.s.v.) kan
man i et vist omfang fjerne
og genetablere plankernes
børstede overflade ved brug
af enten en ren stålbørste
eller almindeligt sandpapir,
korn 100. NB: Der kan, ved
brug af stålbørste eller
sandpapir, opstå nuanceforskel mellem det behandlede
sted og det omkringliggende.
Start derfor aldrig midt på
altangulvet, men prøv først
på et sted med diskret synlighed, om du kan acceptere
resultatet.

Fysisk brug af altangulvet
og brug af blomsterkrukker,
møbler, legetøj og så videre,
vil helt naturligt sætte sine
spor på overfladen. Som på
enhver anden overflade, vil
møbler som bliver trukket
frem og tilbage efterlade sig
spor i et vist omfang.
Beroende på hvor øm man
er over sit altangulv, kan
man derfor overveje at
bruge f.eks. filtdupper under
stoleben, underskåle til
blomsterkrukker, drypbakke
under grill, brug af måtter
på steder som er ekstra udsatte for slid og så videre.
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