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K2 KOMPOSIT terrassefliser forener de bedste egenskaber fra både træ og plast. De er form-
stabile, vejrbestandige, svampe- og insektresistente, de er UV-bestandige*), og de rådner ikke. 

K2 KOMPOSIT er fremstillet af 60% træfibre fra løvtræ, 30% genbrugsplastic (HDPE) samt 10% 
bindemidler, farvestoffer og UV-stabilisatorer.  

K2 KOMPOSIT indeholder ikke bambus. 

K2 KOMPOSIT er miljøvenligt og indeholder ingen giftige stoffer. 

K2 KOMPOSIT terrassefliser er på grund af den børstede/slebne overflade skridsikre i vådt vejr. 

K2 KOMPOSIT terrassefliser er monteret på et gitter af vejrbestandig plast, som sikrer en hurtig og 
enkel montage. 

K2 KOMPOSIT forarbejdes omtrent som almindeligt træ og kræver ikke specialværktøj. Tjek dog før 
savning, hvor skruerne sidder på undersiden.  

K2 KOMPOSIT terrassefliser fås i følgende varianter:  

Størrelse: L 300 mm x B 300 mm x T 25 mm. 
Farver: Gråsort, betongrå, teak, mørk mahogni og lys eg.  
 

K2 KOMPOSIT terrassefliser skal monteres på et fast og fuldstændig 
jævnt underlag, hvor der ikke kan stå vand.  

Komposit må ikke anvendes som bærende element i en konstruktion. 

Tolerancer og øvrige angivelser: 

*) Der vil med K2 KOMPOSIT, som med alle andre produkter, forekomme en vis påvirkning fra so-
lens UV-stråler. Det vil forårsage en mindre blegning af overfladen, ikke væsentligt, men stadig så 
det kan ses. Dette påvirker ikke holdbarheden eller stabiliteten på produktet og berettiger ikke til 
reklamation. 

Der kan forekomme variationer på +/- 1 mm i bredden og tykkelsen på K2 KOMPOSIT terrasse-
fliser. 

Kompositten bliver efter støbning forarbejdet ved børstning, slibning eller fræsning. Ved denne 
proces kan der opstå variationer i udtrykket/grovheden samt i sliberetningen. 

Der er tale om et delvist naturprodukt, og derfor er der mindre forskelle i farvenuancen, specielt   når 
der er tale om forskellige bestillingsnumre (produktionsnumre). Hver enkelt ordre leveres altid fra 
samme bestillingsnummer, men efterfølgende ordrer kan ikke forventes at komme fra samme 
bestillingsnummer. Nuanceforskellene bliver mindre over tid, når solen har påvirket overfladen.  

Råmaterialerne er af højeste sortering, men der vil stadig kunne forekomme nister samt enkelte træ- 
og metalstykker i overfladen. Dette kan ikke helt undgås, da der anvendes både naturmaterialer og 
genanvendte materialer.  



Foranstående berettiger ikke til reklamation.   

Indsigelser vedrørende fejl og mangler på produktet, som ligger ud over ovenstående angivelser, 
dvs. større kosmetiske fejl, skævheder/vrid, skader, mærker, revner, pletter mv., som umiddelbart 
kan observeres, skal foretages inden montage eller forarbejdning, da produktet ellers anses for 
værende godkendt, og reklamationsretten vedrørende de beskrevne fejl bortfalder. Montage skal 
ske i henhold til montagevejledningen, da reklamationsretten ellers bortfalder. 

Eventuelle reklamationer godtages kun efter forudgående aftale med K2 Komposit ApS. I de tilfæl-
de, hvor vi godtager en reklamation, omfatter dækningen alene de af os leverede materialer. 
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