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VEDLIKEHOLD
Gode råd

Trå riktig

Som med alle byggematerialer, er det også
med Decra et par gode råd du bør følge
hvis du vil bevare ditt nye tak pent og tett i
mange år.

Bruk fottøy med gummisåler. Trå i pannens
bølger og på det punkt hvor pannen har
kontakt med lekten under.
Glem ikke å sikre deg når du er på taket

Årlig ettersyn

Slik reparere du småskader

Som en hovedregel bør taket inspiseres
minst to ganger i året - vår og høst. Ligger
det utsatt til, gjerne oftere. Hver vår bør
man undersøke om is eller snørydding har
påført taket skader. Kontrollér spesielt om
alle beslag er i orden og om inntekkingene
rundt piper, ventiler, rør og overlys er tette.
Om høsten bør løv og annet rusk fra renner
fjernes.

Er det ved et uhell oppstått en skade i
overflatebehandlingen, utbedres den lett
med Decra reparasjonssett. Du pensler
først stedet med akryl bindemiddel og strør
deretter granulatet på.

Drikkevann fra tak

Vi fraråder generelt at man benytter sisternevann til drikkevann og matlaging.

Snørydding

Snø kan ryddes bort på vanlig måte med skuffe, måke eller brett. Vær forsiktig og unngå å
skrape overflaten. La det alltid være igjen 15 - 20 cm snø på taket.

Icopal Grønskefjerner

Ved forekomst av mose og grønske anbefaler vi bruk av Icopal Grønskefjerner. Et ferdig
blandet middel. Icopal Grønskefjerner påføres med rengjort pumpesprøyte eller sprayflaske
en dag det er oppholdsvær. Temperaturen må være minimum +10°C. Høy utetemperatur
øker effekten. Når grønske/mose er brutt ned (blitt brunt) spyles overflaten med vannslange,
høytrykkspyler eller kostes forsiktig. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.
Se egen bruksanvisning for Icopal Grønskefjerner. www.icopal.no.

Slik spyler du med en høytrykkspyler

045

• Bruk maksimalt et trykk på 100 bar.
• Bruk jevne bevegelser frem og tilbake. Spyl aldri mot og opp under en vannrett skjøt eller
et sideomlegg.
• Spyl med rent vann.
En høytrykkspyler kan være farlig, og strålen er så kraftig at den kan forårsake skade.
Bruk den derfor med omtanke.
• Hold alle andre utenfor rekkevidde.
• Bruk fottøy med sklisikre såler og sørg for å stå fast og sikkert.
• Husk, at barn under 18 år ikke må bruke høytrykkspylere med trykk på over 70 bar.

