TIPS TIL FORÅRS rengøring af Deres BASES overdækning, så
De fortsat kan få glæde af den i mange år fremover

☺

Vedligeholdelse/rengøring af BASES carporte og terrasseoverdækninger etc.
•

Søjler og øvrige aluminiumsdele kan afvaskes i sæbevand efter behov, evt. kan
bilvaskemiddel anvendes.

•

Tagrender efterses et par gange årligt og renses evt. for skidt. De kan afvaskes i sæbevand
efter behov, evt. kan bilvaskemiddel anvendes.
NB! Til rengøring og pleje af svært tilsmudset elokseret aluminium og rustfrit stål - kan anvendes
Colorrens 20. Rengør/poler med blød klud og aftør evt. rengør efterfølgende med bilvaskemiddel.

•

Klokketop A (model M), tagbøjler, dækplader og øvrige dele i rustfri stål skal
vedligeholdes for ikke at få "rustlignende" anløbninger. Selvom stålet er "rustfrit", kan der
fremkomme anløbninger, der ikke ser pæne ud. Det er derfor vigtigt, at De renholder overfladen
ved 1 - 2 gange årligt at tørrer overfladen over med syrefri olie som f.eks hvidolie.
Sidder anløbningerne så fast, at det ikke er muligt at fjerne dem med olien, kan et meget fint
slibemiddel benyttes. Det er dog stadig vigtigt, at De efterfølgende foretager oliebehandlingen.

•

Klokketop D (model S) og søjlefod i varmgalvaniseret stål overfladen gradvist patinerer til
mat grå i løbet af 1 til 2 måneder.

•

Tagplader polycarbonat (PC/RPC) --->>> START ALTID med at skylle tagpladerne grundigt
af for løst snavs, støv og sand – herefter kan de rengøres ved vask med lunkent vand tilsat en
mild sæbe eller en lidt sur, neutral eller svagt alkalisk rengøringsmiddel, med en blød ren svamp
eller en microfiber klud. Skyl godt efter med rent vand og tør med et vaskeskind eller en fugtig
cellulose svamp. Rens aldrig pladen i tør tilstand.
Friske maling stænk, fedt, olie osv. kan fjernes ved at gnide let med ethanol eller
petroleumsether på en blød klud, efterfulgt af en grundig vask og skylning, som beskrevet
ovenfor.
Tagpladerne rengøres lettest ved hjælp af højtryksrenser. Det tidspunkt, hvor strålen har kontakt
på overfladen, bør holdes på et minimum ved hele tiden at flytte den rundt.
Efter rengøringen skylles tagpladerne efter med rent vand - og helst i regnvejr, således at
efterfølgende kalkaflejringer undgås.
Brug ALDRIG opløsningsmidler som benzen, alkohol, ester, blyholdig benzin,
tetrachlormethan eller organiske opløsningsmidler i forbindelse med polycarbonat tagpladerne.
Isopropylalkohol på en blød klud kan dog anvendes.
NB: Brug ALDRIG skuremidler, slibende eller stærkt alkaliske rengøringsmidler, barberblade
eller andre skarpe genstande/redskaber eller stive børster til rengøring af polycarbonat
tagpladerne.

•

Sideplader i Trespa Meteon kompakt laminat Højtrykslaminatplader kan rengøres med
neutralt rengøringsmiddel, skylles efter med vand og tørres med en blåd klud.

•

Sideglassene i SGG hærdet sikkerheds glas renses som almindelige vinduer.
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