
Producent: X-TRADING ApS, Bakkestien 2, Ravnkilde, 9610 Nørager. Telefon 0045 225 996 09  
  mail. pta@x-trading.dk 

Drift og Vedligeholdsplan for værn leveret til Katrinebjerg. 

Stål:   S235JR                         

Overflade behandling: Galvaniseret  

Flyverrust:  Værnet kan få synlige rustfletter på overfladen i form af flyverrust, dette fjernes med en 

klud, start med en tår klud, kan det ikke fjernes med denne. forsøg da med en våd klud eller med en grov 

køkkensvamp.  Man skal ikke bruger maskine på overfladen uden at rådføre sig med leverandør. Kan rusten 

ikke  fjernes ved ovennævnte fremgangs måde, kan man udføre en let slibning hvorefter der males med 

GALVAFROID ZINK maling, som kan købes online på ved  www.topvvs.dk  

Forebyggelse og vedligehold:  Det anbefales at værnet løbende rengøres med alm.  vand 

typisk i forbindelse med glas vask,  dette er med til at forebygge, at et flyverrust angreb, ikke får lov at 

udvikle sig til et større problem.  Flyverrust er et naturligt forekommende fænomen som tilføres produktet 

fra sine omkring liggende omgivelser via vind og regn eller fra efterladte metal genstande der kan udvikle 

rust, der gives ikke garanti mod flyverrust, eller skader der er forvoldt på grund af manglende 

vedligeholdelse og pleje. 

Ridser og skrammer:  Ved ridser og skrammer slibes værnet med fin sandpapir i samme 

fremgangsmåde som under flyverrust og afsluttes med zink maling GALVAFROID ZINK. 

Brud stål:  Dette skal og må ikke kunne ske og skal derfor med det samme meldes til producenten. 

Altanen må ikke benyttes hvis dette konstateres og der skal advares til beboer i lejligheder nedenfor.  

Glas: rengøring af glasset kan foretages på indvendig side, rengøring på ydersiden skal foretages af 

fagmand og skal aldrig forsøges uden professionel hjælp. 

Vibrationer: Hvis det konstateres af værnet eller glas føles løst, skal man straks kontakte leverandør 

således eftersyn kan foretages. Altanen må ikke benyttes indtil eftersyn er foretaget. 

Brud på Glas:   Kan opstå! 

Opstår der brud på glasset skal glasset straks og ved nærmest mulige chance udskiftes! Der kan ved et 

kraftigt brud/skade på glasset være fare for nedflad, Der bør derfor indtil udskiftning advares mod en evt. 

nedstyrtning til lejligheder nedenfor. Og nødvendig sikkerhedsforanstaltning bør foretages. Udskiftning skal 

altid foretages af en fagmand. Altanen må ikke benyttes indtil glasset er udskiftet.  

Glas er ikke, at betragte som en håndliste, det er derfor ikke meningen man læner sig op af det, presser på 

det, eller bruger det til støtte for genstande. Stålrammen bagved med håndliste er beregnet til støtte og 

som håndliste. Kraftige stød på kanter kan forudsagde brud på glasset. 

Øvrige forhold: 

Eventuelle øvrige spørgsmål rettes til nedenstående producent på mail. 


