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Teknisk datablad 4

FDV instruks – Playtop
Med sin holdbare og jevne overflate behøver Playtop lite vedlikehold sammenlignet
med andre produkter. Siden den riktige materialtykkelsen alltid er på riktig sted,
behøves ikke raking, heller ikke ekstra tilførsel av materiale, slik bark og sand krever.
Fremmedelementer er godt synlige på overflaten, og kan ikke skape skjulte farer
under den. Og det finnes ikke hull som kan friste nysgjerrige barn, eller skape svake
punkter for vandaler. Selve overflaten er drenerende og hvis den legges på et
drenerende underlag renner regnvann av nesten umiddelbart.

Jevnlig vedlikehold

Det eneste rutinevedlikeholdet som kreves er fjerning av synlig søppel. Fjern alltid løv o.l. før det blir en masse som tråkkes inn i
overflaten. Dersom det er kommet tyggegummi på dekket kan man bruke isspray. Det vil da være enklere å få tyggegummien bort.

Årlig vedlikehold

Der det finnes overhengende trær, vil høytrykksspyling og/eller behandling med egnede mose- og ugressdrepere holde overflaten
ren og hurtigtørkende og bevare antisklibelegget. Om vinteren kan man bruke salt for å fjerne is, men det er likevel ikke noe vi
anbefaler. Velger man å bruke salt er det viktig å bruk vannslange til å vaske vekk restsalt når våren kommer. Man kan benytte en
høytrykksspyler, men må da være forsiktig mtp riktig trykk slik at man unngår permanente skader i dekket.

Reparasjoner

Effektive, varige reparasjoner på det bestandig materiale kan gjøres ved å bruke den samme teknikken som den originale konstruksjonen – enten for å bygge opp lokalt utslitte områder etter langvarig bruk, eller rette opp skader forårsaket av uhell eller vandalisme. For relativt små områder tilbyr vi reparasjonssett som inneholder nødvendige materialer sammen med detaljerte instruksjoner
for blanding, utplassering, behandling og helse- og sikkerhetsforholdsregler.
Større reparasjoner bør utføres av oss.

Malingskader

Dersom det blir sølt maling eller graffiti på overflaten, må man IKKE bruke løsemiddeler uten å spørre oss om råd, ettersom det kan
føre til alvorlige skader på det støtdempende materialet. Enkelte ganger kan vi anbefale et passende løsemiddel, men som regel er
det best å male over flekkene eller legge ny overflate over det skadede området med det originale gummimaterialet.

Vedlikeholdsavtaler

Playtop tilbyr kunden vedlikeholdsavtaler. Ta kontakt med din lokale leverandør og få et tilbud på årlig vedlikehold av ditt
Playtop-dekke. Vi har kompetansen og utstyret som trengs for å utvide levetiden på underlaget ditt.
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