
K2 KOMPOSIT  

Vedligeholdelse komposit 

 
K2 KOMPOSIT kræver ikke anden vedligeholdelse end almindelig rengøring i nødvendigt omfang. En 
blød kost er ideel til at feje kompositten ren, og ved vask kan man bruge et almindeligt rengø-
ringsmiddel.  

Det anbefales, at kompositten holdes ren for snavs, pollen og støv, så det ikke sætter sig fast i 
overfladen og giver grobund for alger og mug, da dette i enkelte tilfælde vil kunne give misfarvninger. 

Det anbefales, at man 1-2 gange årligt efter behov, afhængigt af vejr og placering, påfører kompo-
sitten en almindelig algefjerner eller et desinficerende middel som forebyggelse for at minimere alge- 
og bakterievækst. 

Hvis der kommer grønne belægninger, fjernes de med udendørs Rodalon eller et tilsvarende produkt. 
Benyt eventuelt en gulvskrubbe til at løsne kraftige belægninger. 

Ved meget besværlige pletter eller kraftig tilsmudsning bør man først forsøge sig med ovenstående 
metoder. Højtryksrenser kan anvendes med forsigtighed, men man bør dog først prøve på et mindre 
synligt sted. 

Hvis der skulle opstå misfarvning af kompositten som følge af alger eller bakterier, kan denne afva-
skes med en opløsning af 1 del klorin til 5 dele vand. Blandingen påføres med sprøjte eller børste. 
Sørg for at hele fladen får et jævnt lag og lad det sidde i et par minutter. Der skylles efter med rent 
vand. Behandlingen gentages efter behov. Husk at læse anvisningen på emballagen. Bemærk, at der 
kan være forskel i koncentrationen af virkemidlet i klorrensemidlet. 

Efter montering kan der komme et udtræk af overskudsstoffer fra kompositten, som kan give rande på 
overfladen af kompositten. Disse rande vil forsvinde af sig selv ved påvirkning af vejr og vind, men 
specielt ved overdækkede arealer, hvor det ikke regner på kompositten, kan det være nødvendigt at 
afvaske den nogle gange for at fjerne disse rande. 

Ridser og skrammer kan gøres mindre synlige ved forsigtigt at slibe i bræddernes længderetning med 
sandpapir eller eventuelt en stålbørste. Overfladen vil herefter stå med en lidt anden nuance, men 
dette vil udlignes i løbet af kort tid. Eventuelle nister kan gøres mindre synlige ved at duppe med en 
vandfast tusch i samme farve som kompositten. 

Fedtpletter forsvinder for det meste med sol, vind og vejr, men de kan fjernes ved at tørre/duppe med 
en klud vædet med rensebenzin og tørre efter med en klud vredet i sæbevand. Gentages efter behov. 

Det anbefales at benytte dupper under tunge havemøbler samt at holde terrassen fri for sand, da der 
ellers vil kunne komme ridser i kompositten, når møblerne bliver trukket hen over terrassen. 

Hvis endesamlinger på terrassen mod forskrifterne er udført, så to terrassebrædder deler en strø, er 
der ekstra grund til jævnligt at rense mellemrummene mellem enderne på terrassebrædderne. Ved 
ophobning af snavs på strøen kan der opstå modstand, som kan forhindre såvel bevægelser i 
kompositten som afvanding af kamrene i kompositten. Hvis bevægelserne i kompositten hindres, kan 
det resultere i, at kompositbrædderne trækker sig sammen og giver større mellemrum i 
endesamlingerne. I værste fald kan brædderne blive beskadiget. 

 

 

 

K2 KOMPOSIT Vedligeholdelse komposit er opdateret 12.09.2020 

 


