Skötselanvisning
Balkongräcken av aluminium
Skötselråd Balkongräcke
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Glaset, plåten eller skivan i räcket skall vid nedsmutsning rengöras
med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel typ diskmedel eller
vanligt fönsterputsmedel.
Aluminiumprofiler kan rengöras med vatten, diskmedel eller vid
kraftig nedsmutsning, T-sprit (T-röd).
Använd aldrig borste eller andra redskap som kan repa ytan. Använd
en mjuk trasa eller liknande.
Dröj inte för länge med rengöring då det kan bli avsevärt svårare att
rengöra produkten om den är kraftigt nedsmutsad.
Mellan balkongplattan och räcket ska det vara en springa för att släppa
ut vatten och löv etc. Rensa den springan vid behov.
Räcket är en stabil produkt men kan vara känslig för kantstötning,
särskilt vid profilerad plåt och glas. Undvik att stöta emot eller ställa
tunga saker emot räcket. Undvik att förvara/placera exempelvis
möbler och kartonger i direkt närhet till räckesglas! Detta ökar risken
för glasuppvärmning & till värmesprickor i glaset, dessa skador faller
ej under garantiåtagande!
Vid montering av blomlådor och liknande skall försiktighet vidtas för
att inte skada eller repa lacken på räcket. Mellanlägg av gummi
rekommenderas.
Vid skada på räcket skall tillverkaren eller annan yrkeskunnig person
rådfrågas.

Planglas är känsligt för alkalier, som angriper och etsar ytan.
Av denna anledning får glasytor inte utsättas för stänk av kalk, cement, betong
eller utlakningsprodukter från dessa material, och som kan tänkas följa med
det regnvatten som rinner över fasaden vid slagregn. Om glas, trots alla
försiktighetsåtgärder, skulle komma i kontakt med någon av de uppräknade
produkterna, får dessa inte tillåtas att torka in på glasytan, utan skall genast
avlägsnas med rikligt med vatten. Vid avtorkning med svamp tillses att
glasytorna inte repas genom kvarvarande sandkorn.

Endast isolerglas omfattas av planglasföreningens garantivillkor!
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Tack för att Ni har valt Teknova Balkongräcke. Vi hoppas att Ni ska ha stor nytta och
glädje av det.
Med vänliga hälsningar
Teknova Byggsystem AB

Teknova Byggsystem AB tillverkar och monterar balkongräcken och inglasningar i hög
teknisk kvalitet. Vi har ett stort urval av typer i standardutförande och även
specialutförande. Våra räcken kan kombineras med olika typer av produkter, bland
annat sidoskärmar, mellanskärmar, tak och inglasningar.
Stommen i våra räcken är tillverkade av strängpressade aluminiumprofiler och på
ytan naturanodiserade eller pulverlackerade. Beklädnaden finns i många varianter
för att kunna passa fastighetens byggnadsstil. Bland annat kan beklädnaden göras
med gallerpinnar, skivor, glas eller profilerad plåt.
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