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Tillykke med din nye altan 
Tak for jeres tillid til Balco Altaner. Vi byder jer hjerteligt velkommen. Vi håber I er 
tilfredse med produktet og vil komme til at få mange gode oplevelser i jeres nye frirum.  
I denne guide vil vi beskrive hvordan du bedst muligt plejer og dermed forlænger 
levetiden på din altan.

3 gode råd
• Rengør altanen mindst 2 gange årligt for snavs. Anvend kun vand og en børste. En 

mild sæbeopløsning kan anvendes ved særligt snavsede områder.
• Blomsterkasser på gulvet skal opklodses så vandet kan løbe uhindret. 
       Der må ikke kastes salt på altanbunden, uanset gulvbelægning. 

Træ
Træ er et naturmateriale. Når elementer overfladebehandles vil der kunne forekomme 
variationer og uregelmæssigheder i bl.a. træets farve, som ikke er en fejl eller mangel 
fra producentens side, men alene et resultat af, at der er valgt et ”levende” materiale.

Generelt må det accepteres, at træ er et naturprodukt, som ofte er meget inhomogent. 
Der vil kunne forekomme struktur og glansvariationer, og andre normale trævariationer, 
som f.eks. uregelmæssigheder omkring knaster, hvor opkog og rynkedannelse mv. kan 
forekomme.

For ikke at træet med tiden skal blive gråligt og sprukket, anbefales der en 
oliebehandling mindst én gang årligt, men gerne flere gange. Olien skal være en 
træbeskyttelsesolie til udendørs brug. Husk altid at læse producentens vejledning 
inden du starter.

Har gulvet mistet sin naturlige glød, skal det slibes grundigt inden det gives olie første 
gang. Først med sandpapir korn (80) og derefter (120).  For at få et pænere resultat 
kan der slibes med sandpapir korn (240) mellem hvert lag olie. Dette gøres et par 
gange for at opnå det bedste resultat.

Galvanisering/Varmforzinking
Galvanisering/Varmforzinkning er en af de bedste former for korrosionsbeskyttelse. 
Under processen renses emnet for fedt, olie, glødeskaller, rust og andre urenheder, 
inden det nedsænkes i ca. 450 grader varm zink. Herved opstår der en legering 
mellem jern og zink, og dermed en meget tæt og fastsiddende beskyttelse af emnet 
der er så stærkt, at konstruktionen kan transporteres og håndteres uden, at zinken 
bliver beskadiget.
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Lakeret stål
Alle lakeret dele fra Balco Altaner er udført som pulverlakering i glans 60-70 påført 
en varmgalvaniseret overflade. 

Lakeret stål kan afvaskes med vand og opvaskemiddel.

Er der opstået ridser i lakken, kan det repareres med spraymaling eller en lakstift. Da 
materialet ikke ruster, er det dog mest for synets skyld. Husk altid at læse 
producentens vejledning inden du starter. Bemærk: Der benyttes RAL farver, 
hvorved der kan opstå mindre farveforskelle.

Glas
Alt opsat glas er enten hærdet, lamineret eller hærdet/lamineret sikkerhedsglas.
 
Glassene rengøres med vand og sæbe, da syre/base og andre skrappere midler kan 
give misfarvning og andre uønskede kemiske reaktioner ved kontakt med altangul-
vet.
 
Glas skal behandles som almindeligt vinduesglas mv. og må aldrig skrabes med 
genstande, som kan ridse i overfladen. 

Fiberbeton
Fiberbeton kan afvaskes med vand og opvaskemiddel. Påfør derefter et lag 
plejemiddel på pladen og fordel overskydende plejemiddel til steder, hvor pladen har 
suget alt plejemidlet. Fortsæt processen indtil pladen ikke suger mere plejemiddel 
og dermed er mættet.

Herefter aftørres pladen. Hvis pladen ikke aftørres kan det overskydende 
plejemiddel resultere i en fedtet overflade, som skal tørpoleres. Overfladen 
behandles efterfølgende efter behov. Betonfiber overflader må ikke komme i 
kontakt med syre og syreholdige produkter da dette kan opløse cementen. Det 
anbefales også, at man ikke kradser i gulvet med metalredskaber eller lignende, da 
dette kan forårsage varige skader.
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Sverige (HK)
Balco AB
Älgvägen 4 
352 45 Växjö
Tlf. +46 470 53 30 00
balco@balco.se
www.balco.se

Norge
Balco AS
Sandstuveien 60 A
1184 Oslo
Tlf. +47 23 38 12 00
balco@balco.no
www.balco.no

Danmark
Balco Altaner A/S
Hammerholmen 48 A
2650 Hvidovre
Tlf. +45 36 46 42 60
balco@balco.dk
www.balco.dk

Tyskland
Balco Balkonkonstruktionen GmbH
Ernst-Ruska-Ufer 2
D-12489 Berlin
Tlf. +49 30 634 998 25  
balco@balco.de
www.balco.de

England
Balco Balcony Systems Ltd
The Waggon House
Prockters Farm
West Monkton, Taunton
Tlf. +44 20 36 871 020
balco@balcouk.com
www.balcouk.com

Holland
Balco Balkonsystemen B.V.
Floridadreef 108
3565 AM Utrecht
Tlf. +31 30 307 81 00
balco@balco.nl
www.balco.nl

Finland
Balco Oy
Töölönkatu 7 A
00100 Helsinki
Tlf. +358 45 6686424
balco@balco.fi
www.balco.fi


