
VEDLIGEHOLDS GUIDE



VEDLIGEHOLD OG PLEJE 
INSTRUKTIONER

Vi beder dig læse og følge de vedligeholdsinstruktioner der 
indgå i din bestilling for at få længst mulige levetid på dit 
glasgelænder og for at være dækket af vores garanti.

Afhængigt af hvilket gelænder du har og hvilke materialevalg 
du har valgt kan der være forskellige instruktioner. Følg derfor 
instruktionerne for hvert materiale herunder for at gelænderet 
både skal være sikker og se flot ud så længe som muligt.  
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RUSTFRIT STÅL

Rustfrie detaljer 
Da rustfrit stål på trods af sit navn ikke er 
modstandsdygtigt over for korrosion, skal alle rustfri 
ståldele vedligeholdes og rengøres mellem 1-3 gange 
om året. Hvis rækværket monteres i et miljø tæt på 
havet, skal rengøring og behandling muligvis udføres 
oftere. Rengør overfladerne med lunkent vand og et 
mildt rengøringsmiddel sammen med en blød klud.

• Fjern alle etiketter fra produktdelene, da disse i 
nogle tilfælde kan efterlade permanente mærker 
på overfladen over tid.

• Brug ikke produkter med slibende eller slibende 
overflader såsom ståluld og metalbørster, da 
dette giver ridser på den rustfri ståloverflade, 
hvilket reducerer materialets modstandsdygtighed 
over for korrosion (rust).

• Hvis de rustfrie dele kommer i kontakt med 
metalpartikler fra ikke-rustfri stålprodukter, skal 
disse partikler fjernes hurtigst muligt, da de ruster 
og kan inficere det rustfrie stål.

Træoverligger
Skal gelænderet monteres udendørs 
anbefaler vi at man renser gelænderet og 
sliber det med finkornet sandpapir. Behandl 
overliggeren med et imprægneringsprodukt 
som træolie eller lignende baseret på de 
vejrforhold i har. Ved montering udendørs, 
læs mere på side 4.

Ved indendørs montering er det kun 
nødvendigt med rengøring og let slibning. 
Behandling med træolie eller lignende kan 
udføres hvis det ønskes. 

Glas
Rengør glasset med vindues- og 
spejlrens sammen med en blød 
klud. Ved sværere pletter kan der 
bruges sprit. Rengør derefter igen 
med vindues- og spejlrens. Brug 
ikke midler med slibende effekt på 
glas.

Vedligehold 

Glasklemmer/Klæmfæste
Hvis du har et glasgelænder med 
klemmer, skal du efterspænde klemmen 
2-3 gange om året, normalt ved større 
temperaturændringer. Det betyder at du 
tjekker at skruen ikke er løs og spænder 
dem der er.
Du skal ikke overspænde skruen men 
skruen skal sidde ordentligt.
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Aluminiumsdetaljer
Stolper eller andre detaljer i aluminium kræver 
sparsom vedligeholdelse.
• Fjern alle etiketter fra produktdelene, 

da disse i nogle tilfælde kan efterlade 
permanente mærker på overfladen over tid.

• Rengør overfladerne med en blød klud, 
lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel. 
Ved pletter som olie eller voks kan sparsom 
brug af acetone hjælpe.

• Brug ikke produkter med slibende eller 
slibende overflader, da dette forårsager 
ridser på aluminium.

• Rengør aldrig med syrer eller alkaliske 
midler.

• Rengør ikke aluminiumsdelene på årets 
varmeste dage for at undgå misfarvning.

Lakkerede aluminiumsdetaljer 
• Fjern alle etiketter fra produkterne, da disse i nogle 

tilfælde kan efterlade permanente mærker på 
overfladen over tid. 

• Rengør overfladerne med en blød klud, lunkent vand 
og et mildt rengøringsmiddel. 

• Brug ikke produkter med slipmidler eller slibende 
overflader, da dette vil forårsage ridser på den lakerede 
overflade. Brug heller ikke rengøringsmidler med 
opløsningsmidler, fortyndere, acetone, syrer, lud eller 
alkaliske midler.

• Undgå hårde stød med skarpe detaljer mod den 
malede overflade, da malingen kan blive beskadiget, 
hvorefter fugt kan trænge ind og få malingen til at løsne 
sig.

ALUMINIUM
Vedligehold 

Glas
Rengør glasset med vindues- og spejlrens 
sammen med en blød klud. Ved sværere pletter 
kan der bruges sprit. Rengør derefter igen med 
vindues- og spejlrens. Brug ikke midler med 
slibende effekt på glas.

Glasklemmer/Klæmfæste
Hvis du har et glasgelænder med klemmer, skal 
du efterspænde klemmen 2-3 gange om året, 
normalt ved større temperaturændringer. Det 
betyder at du tjekker at skruen ikke er løs og 
spænder dem der er.
Du skal ikke overspænde skruen men skruen skal 
sidde ordentligt.
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Trædetaljer udendørs og indendørs
• Fjern alle etiketter fra produktdelene, da disse i 

nogle tilfælde kan efterlade permanente mærker på 
overfladen over tid.

• Rengør gelænderet/gelænderet med lunkent vand, et 
mildt rengøringsmiddel og en blød klud.

• Træet kan slibes let med finkornet sandpapir i fibrenes 
retning for at fjerne de fibre i træet, der har rejst sig efter 
første rensning.

• Behandle med et imprægneringsprodukt såsom træolie 
eller et produkt tilpasset de fremherskende forhold 
(valgfrit til indendørs brug).

• Gentag imprægneringsbehandlingen jævnligt 
afhængig af hvor udsat trædetaljen er. Det, der 
påvirker, hvor ofte der er brug for det, er blandt andet 
vejr- og vejrforholdene, men også placering og 
niveauet af slid.

Alt egetræ indeholder varierende mængder garvesyre afhængig af træets fugtindhold. Det skyldes, at garvesyren modvirker 
forrådnelse i træet. Når din egetræsoverligger eller gelænder udsættes for fugt i et udendørs klima for første gang, udskilles 
garvesyre, som kan forårsage misfarvning af underlaget. Derfor anbefaler vi, at træet med fordel kan olieres, alternativt belægges 
med oxalsyre under montage for at afbøde udskillelsen af   syren. Oxalsyren kan også bruges til at rense misfarvninger på 
underlaget. Kontakt din lokale malerforretning, før du bruger oxalsyre.

For at holde træet pænt anbefaler vi at man vedligeholder det med olie et par gange om året.

Lakkeret
Håndlister, i rustfrit stål, lakeret aluminium og 
trægelændere, kan du med fordel bruge lunkent 
vand, et mildt rengøringsmiddel og en blød klud. Ved 
ulakerede trægelændere kan overfladen slibes let 
med finkornet sandpapir i fibrenes retning for at fjerne 
de fibre i træet, der er rejst efter første rensning. Hvis 
gelænderet er udvendigt, skal det imprægneres med fx 
træolie. Gentag behandlingen jævnligt afhængig af hvor 
udsat gelænderet er. Det, der påvirker, hvor ofte det er 
nødvendigt, er blandt andet vejr- og vejrforholdene, men 
også placering og slidniveauet. Der må ikke anvendes 
rengøringsmidler med slibende effekt til lakerede 
trægelændere. Når du bestiller et gelænder hos os, får 
du information om, hvordan du plejer det ud fra de 
specifikke dele, der indgår i netop din ordre.”
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Vi er her for dig!

Har du spørgsmål i forbindelse med vedligeholdelse eller andre ting omkring 
vores produkter, så hjælper vi dig gerne. Du kan nå os på telefon, e-mail eller 

chat (hvis vi er online).

Tel: 78 79 12 20
Email: info@gelaenderbutikken.dk


