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UNDERHOLD OG 
VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

For å få en så lang livslengde som mulig på glassrekkverket 
og for å omfattes av vår garanti, ber vi deg følge de 
vedlikeholdsinstruksjoner som gjelder for produktdelene som 
inngår i din ordre.

Avhengig av hvordan du har designet ditt produkt kan den 
inneholde ulike material. Følg instruksjonene for respektive 
material, som du finner nedenfor, for å vedlikeholde ditt 
rekkverk slik at det både holder og ser pent ut over lang tid.
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RUSTFRITT

Rustfrie detaljer
Da rustfritt stål, til tross for navnet, ikke er resistent mot 
korrosjon, behøver alle rustfrie detaljer rengjøres og 
vedlikeholdes og 1-3 ganger pr. år. Om rekkverket 
er montert i et havs-nære miljø, kan rengjøring og 
behandling gjennomføres oftere.

• Rengjør overflatene med lunket vann, mildt 
rengjøringsmiddel og en myk klut.

• Fjern alle etiketter fra produktdelene da disse 
over tid, i visse fall, kan gi bestående merker på 
overflaten.

• Anvend ikke produkter med slipemiddel eller 
slipende overflate som for eksempel stålull og 
metallbørster, da dette forårsaker riper på den 
rustfrie overflaten som forringer materialets 
resistens mot korrosjon (rust).

• Om de rustfrie detaljene har kommet i kontakt 
med metallpartikler fra ikke-rustfrie stålprodukter, 
må disse partikler fjernes så fort som mulig, da de 
ruster og kan smitte det rustfrie stålet.

Treoverligger
Skal rekkverket monteres utendørs, anbefaler 
vi først å rengjøre overliggeren, for så å 
slipe den med et finkornet sandpapir med 
fiberretningen for å få bort fibre i treet som 
har reist seg etter den første rengjøringen.
Behandle overliggeren med et 
impregnerende produkt slik som treolje eller 
lignende basert på rådende værforhold. For 
montering utendørs les mer på side 4.

For montering innendørs kreves kun 
rengjøring og lett sliping. Behandling med 
treolje eller lignende kan man gjøre om man 
ønsker.

Glass
Rengjør glassoverflatene med 
en myk klut og pussemiddel 
for vinduer og speil. Ved 
hardere flekker kan rødsprit 
benyttes. Rengjør deretter med 
pussemiddelet igjen.
Anvend ikke middel med slipende 
effekt på glass.

 Vedlikehold

Glassklemmer
Har du et glassrekkverk med glassklemmer 
så behøver du 2-3 gganger om året, ofte 
ved større temeraturvariasjoner, stramme 
til glassklemmene. Det innebærer at 
du kontrollerer at skruen ikke er løs og 
strammer til de som er det. Du skal ikke 
skrue så hardt du kan, men skruen skal 
sitte ordentlig fast.
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Aluminiumsdetaljer
Stolper eller øvrige detaljer i aluminium krever 
ikke mye vedlikehold.
• Fjern alle etiketter fra produktdelene da 

disse over tid, i visse fall, kan gi bestående 
merker på overflaten.

• Rengjør overflatene med lunket vann, mildt 
rengjøringsmiddel og en myk klut. Ved 
flekker av olje eller voks kan sparsomt bruk 
av aceton hjelpe.

• Anvend ikke produkter med slipemiddel 
eller slipende overflate da dette da dette 
forårsaker riper på aluminium.

• Rengjør aldri med syrer eller alkaliske 
middel.

• Rengjør ikke aluminiumdetaljene under 
de varmeste dagene på året for å unngå 
missfarging.

Lakkerte aluminiumdetaljer
• Fjern alle etiketter fra produktdelene da disse over tid, i 

visse fall, kan gi bestående merker på overflaten.
• Rengjør overflatene med lunket vann, mildt 

rengjøringsmiddel og en myk klut.
• Anvend ikke produkter med slipemiddel eller slipende 

overflate, da dette forårsaker riper på den lakkede 
overflaten. Anvend heller ikke rengjørinsprodukter 
med fortynningsmiddel, aceton, syrer, lut eller alkaliske 
middel.

• Unngå harde støter med skarpe detaljer mot den 
lakkede overflaten, da lakken kan skades og fukt kan 
trenge seg inn og gjøre at lakken løsner.

ALUMINIUM
Vedlikehold

Glass
Rengjør glassoverflatene med en myk klut og 
pussemiddel for vinduer og speil. Ved hardere 
flekker kan rødsprit benyttes. Rengjør deretter 
med pussemiddelet igjen.
Anvend ikke middel med slipende effekt på 
glass.

Glassklemmer
Har du et glassrekkverk med glassklemmer 
så behøver du 2-3 gganger om året, ofte 
ved større temeraturvariasjoner, stramme til 
glassklemmene. Det innebærer at du kontrollerer 
at skruen ikke er løs og strammer til de som er 
det. Du skal ikke skrue så hardt du kan, men 
skruen skal sitte ordentlig fast.
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Tredetaljer utendørs og innendørs
• Fjern alle etiketter fra produktdelene da disse 

over tid, i visse fall, kan gi bestående merker på 
overflaten.

• Rengjør overliggeren/håndløperen med lunket vann, 
mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.

• Treet kan slipes lett med finkornet sandpapir i fiber 
retningen for å få bort de fibrer i treet som har reist 
seg etter den første rengjøringen.

• Behandle med impregnerende produkt som treolje 
eller et produkt som er tilpasset for de forhold som 
råder (frivillig ved anvendelse innendørs).

• Gjenta den impregnerende behandlingen 
regelbundet ut fra hvor utsatt tredetaljen er. Det 
som påvirker hvor ofte dette er nødvendig er blant 
annet vær og vind, men også plassering og graden 
av slitasje

All eik inneholder garvesyre i varierende mengde, avhengig av virkets fuktighetsgrad. Dette for at garvesyren motvirker 
forråtnelse i treverket. Når din overligger eller håndløper i eik for første gang utsettes for fukt i utendørsklima, utsondres 
garvesyre, noe som kan årsake misfarginger på underlaget.
Derfor anbefaler vi at treverket med fordel kan oljes inn, alternativt strykes over med oksalsyre ved montering for å minske 
utsondringen av syren. Oksalsyre kan også benyttes for rengjøring av misfarginger på underlaget. Rådgjør med din fargehandel 
før du anvender oksalsyre.

For at treverket skal holde seg pent, anbefaler vi også å olje inn treverket noen ganger i året.

Lakket
Til håndløpere av rustfritt stål, lakkert aluminium 
og tre kan man gjerne bruke lunkent vann, mildt 
rengjøringsmiddel og en myk klut.

Til håndløpere av ulakkert tre kan overflaten slipes 
lett med finkornet sandpapir med fiberretningen for 
å få bort fibre i treet som har reist seg etter den første 
rengjøringen.

Hvis håndløperen er plassert utendørs, kan man 
impregnere den med f.eks. treolje. Gjenta behandlingen 
regelmessig avhengig av hvor utsatt håndløperen sitter. 
Noen faktorer som påvirker hvor ofte dette er nødvendig, 
er vær og geografisk beliggenhet, men også plassering 
og nivå på slitasjen. Ikke bruk rengjøringsmidler med 
slipeeffekt på håndløpere i lakkert tre.

Når du bestiller et rekkverk fra oss, får du informasjon 
om hvordan du vedlikeholder det, basert på de spesifikke 
delene som inngår i akkurat din bestilling.
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Vi finnes her for deg!

Har du spørsmål som berører vedlikehold eller annet om våre produkter, så 
hjelper vi deg gjerne. Du når oss via telefon,e-post eller på chat (om vi er 

online).

Tel: 85 23 06 40
Email: info@rekkverkbutikken.no


