Vedligeholdelse af altaner, reposer og trapper i
grå beton
Vedligeholdelse af altaner, reposer og trapper i grå beton
Betonelementer fremstillet i grå beton
Betonelementer leveret af Leth Beton A/S har ikke nogen behov for egentlig vedligeholdelse. Bygherren bør
dog sikre sig, at der ikke over tid opstår skader i betonen, der kan have betydning for betonens holdbarhed.
Det kan fx være afskalling, rustudslag eller andre synlige forandringer Det er derfor en god ide at inspicere
betonen hvert 2. eller 3. år, evt. sammen med en byggesagkyndig.
Hvis der konstateres skader bør disse repareres. Reparation af betonskader bør kun udføres af fagfolk der
har viden og erfaring i udbedring af betonskader.
Konstateres skader på fuger mellem konstruktionsdele bør disse udbedres eller udskiftes.

Rengøring af indvendige trapper og reposer
Anvend rent vand og evt. skurebørste.
Mild opløsning af sæbespåner eller universalt rengøringsmiddel kan anvendes ved særligt snavsede
tilfælde.
Elastiske fuger og plastmateriale aftørres med en fugtig klud.
Der må ikke anvendes syreholdige rengøringsmidler på betonoverflader.

Vedligeholdelse af betonaltaner og altangange
Rengør altanen mindst én gang årligt for alle former for snavs. Skidtansamlinger, gamle blade og lignende
fjernes efter behov.
Anvend rent vand og evt. skurebørste. En mild opløsning af sæbespåner eller universalt rengøringsmiddel
kan anvendes ved særligt snavsede tilfælde
Elastiske fuger og plastmateriale aftørres med en fugtig klud.
Hvis altanen har en integreret afvandingsrende, skal du rense den én gang om året – gerne om efteråret.
Opbevar ikke ting på altanen, der kan give anledning til vandsamlinger over længere tid.
Ved evt. gulvbelægning kan anvendes produkter, der tillader fri afvanding og udtørring, fx tæpper med
drænknopper på undersiden.
Altankasser bør ikke monteres på selve håndlisten, men på frontholderlisten nedenunder.
Sæt krukkefødder under dine krukker på altanen, så vandet kan løbe væk fra gulvet, og du undgår
misfarvninger.
Bor aldrig huller i bunden af altankasser, da blomstervand og jord kan misfarve altanen. Fastgør aldrig
elementer med skruer el.lign. i bund eller rækværk.
Strø aldrig salt på din altan. Er det nødvendigt at udføre glatførebekæmpelse må der kun anvendes tø
midler der er godkendte til betonoverflader.

Udvendig trapper
Udvendige trapper vedligeholdes som indvendige trapper. Dog med den tilføjelse, at der ikke må aldrig må
anvendes salt på udvendige trapper. Er det nødvendigt at udføre glatførebekæmpelse må der kun
anvendes tø midler der er godkendte til betonoverflader.

