
Så nemt er det at holde din
Horneman komposit-terrasse

Fordele ved Horneman Komposit fremfor træterasser

-  Ingen afslibning og oliering, som traditionelle træprodukter behøver.

-  Minimalt arbejde og minimale udgifter.

Ridser og skrammer
-	 Kan	opstå	ved	møbelgrupper,	plantekrukker,	arealer	med	meget	trafik	o.s.v.

- Brug beskyttelse under møbelben og krukker hvis du ønsker at minimere disse mærker efter brug.

- Se vores video hvor vi forårs-klargør en stor terrasse og forklarer om blomsterkrukker.

-	 Tunge	laster	hvor	et	lille	fladeareal	hviler	direkte	af	på	brædderne	er	aldrig	hensigtsmæssigt,	så	særligt	

tunge genstande, stiger og lignende bør derfor altid benyttes med et underlag som fordeler vægten.

Se vores video her https://www.youtube.com/watch?v=V4Fj31zNRGY

Daglig renholdelse
- Almindelig fejning og/eller støvsugning.

- Vask herefter med groftvævet karklud eller mellem-grov skurebørste, med brun sæbe opløst i varmt 

vand. Brug 50 ml. sæbe til 5 liter vand.

- Grønalger fjernes med vand og et egnet middel, f.eks. Rodalon. Følg producentens anvisninger.

- Se vores video hvor vi forårs-renser en stor terrasse for alger m.v.

- Højtryksrenser er ikke ideel idet du risikerer at sprede algeproblemet og risikerer at forstyrre  

underkonstruktionen.

Se vores video her https://www.youtube.com/watch?v=V4Fj31zNRGY

Spild og pletter
- Du skal forholde dig til spild lige så hurtigt som du ville gøre hvis spildet var sket på et indendørs gulv.

- Almindelige husholdningsmidler kan oftest afhjælpe problemet. Brug opvaskemiddel i varmt vand og en 

blød klud eller en skuresvamp, ved spild som du vurderer kan afhjælpes med disse midler.

- Ved stærkt afsmittende spild, som olieholdige produkter, vin, bær o.s.v. , kán det være en løsning at prøve 

Rens-Let (mild ståluld med sæbe) eller slibe let med hånd sandpapir korn 80. Start altid et sted med dis-

kret	synlighed,	og	afgør	om	du	kan	acceptere	en	eventuel	ændring	i	overfladens	struktur	eller	en	lysere	

nuance, dér hvor du eventuelt behandler den svære plet.

- Vi gør opmærksom på at det ikke er sikkert at pletter fra spild forsvinder. – Vælg derfor det produkt der 

passer til dit ambitionsniveau.

Se vores video her https://www.youtube.com/watch?v=XgEeZfpraqw

Is og sne
- Ideck ® tåler almindeligt tø-salt.

- Brug ALDRIG metal skovl eller sneskraber med stålkant på terrassen.
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