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Tillykke med den nye tagterrasse fra

Vedligeholdelse af tagterrasser med keramiske liser
I det daglige er ﬂiserne så godt som vedligeholdelsesfrie. Periodevis fejning og gerne vask af ﬂiserne anbefales dog.
Grundet den specielle monteringsmetode af ﬂiserne, er det så godt som umuligt for frø, mos og lign. at vokse mellem
ﬂiserne og ved periodevis fejning og evt. afvaskning af ﬂiseområdet vil det ikke forekomme.

Vedligeholdelse ved dagligt brug af terrassen.
Fliserne er resistente mod absorbering af næsten alle former for spild der kan forekomme ved almindeligt brug af
terrassen, f.eks. spild af vin, sodavand, kaﬀe og lignende væsker. Disse kan 3ernes med lunkent vand og almindelig sæbe/
rengøringsmiddel. Spild e6er brug af grill 3ernes på samme måde, men helst med det samme.
Ved regnvejr kan der forekomme overﬂadespændt vand på ﬂiserne. De8e kan hvis det ønskes, 3ernes med en almindelig
skraber.

Vinterforanstaltninger.
Fliserne kan tåler alle former for saltning. Man skal dog være opmærksom på at vise typer af de gængse mærker kan
e6erlade aﬂejringer på ﬂiserne som kan minde lidt om kalkple8er. Disse kan som regel 3ernes med sæbevand og en hård
børste eller med en højtryksrenser.

Rensning med specialudstyr
Såfremt der er kommet ple8er som ikke umiddelbart kan 3ernes med almindelige rengøringsmidler skyldes det som regel
at spildet ikke er 3ernet i 9de. I disse 9lfælde kan der kræves specielle rensningsmidler og/eller specielt rensningsudstyr og
det anbefales at kontakte Tagterrassen.dk da en rensning udelukkende bør foretages af fagfolk.
TagTerrassen.dk har udviklet en skånsom teknik 9l rensningen. Vores specialudstyr renser overﬂaden på terrassen uden at
beskadige eller slide ﬂiserne. Vi arbejder med en meget kontrolleret metode, så husfacader osv. ikke svines 9l under
rensningen.

Sikkerheden er vigtig
Af sikkerhedshensyn anbefales det at inspicere ﬂiser og underlag mindst 1 gang om året, f.eks. om foråret, for at sikre at
der ikke er defekte ﬂiser eller skader på det bærende underlag. Da inspicering af terrasseområdet kræver indsigt i den
specielle monteringsmetode, anbefales det at kontakte TagTerrassen.dk ved behov.

Vedligeholdelsesaftale
Tagterrassen.dk kan 9lbyde vedligeholdelsesa6aler med 1 9l 2 årlige e6ersyn. A6alen inkluderer f.eks. gennemgang af
ﬂisebelægningen, rensning og inspicering af aﬂøb samt kontrol af det bærende underlag. Til a6alen kan f.eks. 9lkny8es
rensning. For nærmere informa9on, kontakt Tommy Hoﬀmann på 59 26 23 23.

Kontrol af tagterrassen
Tagterrassen.dk vil indenfor det første år e6er montagen, inspicere belægningen for garan9behæ6ede fejl eller mangler.
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