
VEDLIGEHOLDELSES-  

INSTALLATIONS- OG

GARANTI-INSTRUKTIONER 

INDLEDNING 

Falco produkter er fremstillet af forskellige dele og 

materialer. Dette dokument beskæftiger sig med 

vedligeholdelse af de materialer, der anvendes i Falco 

produktsortiment. 

GENERELT 

For bæredygtigheden af vores produkter, er det vigtigt 

ikke at rengøre med skadelige og/eller aggressive 

kemikalier. Generelt anbefaler vi for de fleste strukturelle 

dele, at der kun anvendes vand og/eller mild sæbe. 

SIKKERHED 

Vedligeholdelse og montage af produkter kan have 

tilknyttede risici afhængigt af placeringen og typen af 

arbejde. Det er til enhver tid montørens ansvar at sørge 

for sikkert arbejde og at gældende regler bliver overholdt. 

LEVERING 

Alle Falco produkter samt emballage er 

kvalitetskontrolleret før afsendelse. Når du modtager 

Falco-varer, bedes du sikre at leverede produkter 

stemmer overens med følgesedlen. Skulle det ikke være 

tilfældet, skal du kontakte Falcos salgsteam på telefon 

7536 8100, eller e-mail til info@falcoas.dk, så vi hurtigt 

kan løse eventuelle problemer. Hvis ikke disse rapporteres 

kan Falco ikke holdes ansvarlig for efterfølgende tab. 

OPBEVARING 

Hvis produktet opbevares midlertidigt og derved afventer 

montage, skal du være opmærksom på følgende: 

 Skruer og lignende leveres ofte pakket separat og

fastgjort med tape på produktet. Gem disse på et sikkert

og tørt sted for at forhindre tab eller tyveri.

 Opbevar tag- og/eller vægprofiler under et tørt

overdækket areal, og pladerne må ikke være i kontakt

med hinanden. Galvaniserede tagplader bliver sorte, hvis

de opbevares under fugtige forhold og/eller er i kontakt

med hinanden. For at forhindre dette, kan du indsætte

trælister mellem pladerne.

 Opbevar aldrig galvaniserede materialer på et fugtigt

område, hvor de flade sider er i kontakt med hinanden.

 Fjern al emballage fra de pulverlakerede emner og undgå

at stable våde emner

 Beskyt pulverlakerede produkter mod beskadigelse under

opbevaring.

 Fjern klistermærker fra glaspaneler hurtigst muligt efter

montage

 Fjern evt. stålstripbånd fra galvaniserede produkter

hurtigst muligt efter levering. Disse stålbånd kan oxidere

og dermed påvirke zink laget.

INSTALLATION OG MONTERING 

Når du selv installerer Falco produkter, skal du være 

opmærksom på følgende: 

 Læs produkttegning(er) og installationsvejledning, før du

installerer. Vær opmærksom på placeringen af eventuelle

betonfødder og sikr dig, at de er placeret i den rigtige

dybde i forhold til terræn.

 Overdækninger skal installeres i vatter og vinkel.

Vinkelrethed kan kontrolleres ved at måle diagonalerne.

 Når der bores huller i stålet vil der opstå galvaniserede

stålspåner. Disse bør fjernes, da de iltes på zinklaget og

kan påvirke produktets levetid.

 Sprøjt al materiale (herunder låse), efter samling med en

forebyggende, gennemtrængende, beskyttende spray

eller behandl med grafit pulver.

VEDLIGEHOLDELSE

I praksis har det vist sig, at hvis overfladebehandling af 

produkterne periodisk opretholdes vil behandlingen 

beskytte og sikre de æstetiske egenskaber i mange år. 

OPBYGNING / INSTALLATION

Hovedparten af Falcos produkter er fremstillet af 

galvaniseret stål. I en række tilfælde er disse bestilt med 

en pulverlakering. Følgende punkter er vigtige for 

kvaliteten af konstruktionen: 

 Under opbygning af produktet bør det holdes fri for snavs

og affald. Især rustet stålaffald, der kan påvirke

zinkovertræk eller -lag.

 Galvaniserede og pulverlakerede materialer skal rengøres

1 til 2 gange om året, især i kystnære områder, hvor

salt/skumsprøjt er et problem.

 Alle stolper, bjælker og bærende søjler bør holdes rustfrie

og fri for enhver brandskade eller anden skade.

Beskadigede dele skal udskiftes, og hvis korrosion er

opstået, bedes du tage kontakt til Falcos salgsteam på

telefon 7536 8100. Små rustpletter kan behandles med

zinkmaling og suppleres med (spray)maling i RAL farve,

hvis det kræves. Hvis produktet er blevet opbevaret i en

længere periode i det fri, kan en tilstand af misfarvning



forekomme. Disse effekter vil også være synligt i en 

længere periode på produktet. 

 De korrekte fundamentbolte bør anvendes, og disse skal

være af rustfrit stål og spændt forsvarligt.

 Vi anbefaler, at alle pulverlakerede emner renses årligt

med en svamp, mildt vaskemiddel og vand.

RUSTFRIT STÅL 

Rustfrit stål er modtagelig for misfarvning ved kontakt 

med andre metaller eller ætsende materialer. Dette kan 

forårsage 'overfladerust'. Dette sker hovedsageligt i: 

 Områder langs kysten, langs motorveje, jernbaner og i

tætte industrielle områder.

 Produkter med direkte kontakt med andre metaller

(kædepullerter, cykler, osv.)

 Rengøring af rustfrit stål udføres fortrinsvis med koldt

postevand og en svamp. Brug ikke rengøringsmidler.

Skulle det blive nødvendigt at rense bygninger eller

ejendomme, der støder op til de produkter, så skal de

beskyttes mod at komme i kontakt med nogen rest af

rengøringsproduktet. Dette gælder også for herbicider og

andre rengøringsmidler som måtte blive anvendt i

gadebilledet. Brugen af vejsalt kan også forårsage rust på

overflader af rustfrit stål. Hvis det foretrækkes, kan

rustfrit stål hvert år behandles med en forebyggende

vedligeholdelse ved at rengøre overfladen med Scotch

Brite eller behandles med R17 Rengøring Rustfri

vedligeholdelsesolie.

TRÆ 

På Falcos produkter anvendes FSC® certificeret hårdttræ 

fra tropiske blandede kilder. Hårdttræet kan forblive 

ubehandlet hele dets levetid. Det er imidlertid vigtigt at 

sikre, at træet forbliver rent og fri for alger. Ønsker man 

at maksimere levetiden af træet, så kan det behandles 

med hårdttræsolie. Det er særligt vigtigt at behandle 

endefladerne af træet. En højtryksrenser kan anvendes, 

men med lavt tryk. 

Hvis der opstår ”blødning” fra træet, anbefales det, at de 

berørte områder renses med fortyndet eddike (1:5) og at 

skylle ofte med rent vand. 

FSC® 100%, CU-COC-008530, mærket der står for 

ansvarligt skovbrug 

PLEXIGLAS / POLYCARBONAT / PET / TRESPA: 

Plasticbeklædninger f.eks. Plexiglas/polycarbonat/PET/ 

Trespa (semi)gennemsigtig, bør renses årligt (helst i 

foråret), med rent vand eller sæbevand (et helt låg/kapsel 

af mildt vaskemiddel pr. spand). Brug en blød svamp eller 

børste, men brug aldrig opløsningsmidler som fortynder, 

terpentin eller acetone. Fjernelse af snavs øger 

produktets levetid og mindsker risikoen for brud. 

GUMMI 

Nogle produkter er udstyret med vinduer, der er monteret 

ved hjælp af en gummitætning. For at opretholde gummi 

i god stand, anbefales det, at dette renses årligt, og at 

der påsmøres et tyndt lag vaseline. Som følge heraf er 

holdbarheden steget betydeligt. Opløsningsmidler og 

farlige og/eller aggressive rengøringsmidler kan have en 

negativ effekt. 

TAGRENDER OG NEDLØBSRØR 

Tagrender og afløb anbragt på Falcos produkter, skal 

rengøres årligt. Dette er for at forhindre blokeringer og 

derved vandindtrængning i overdækningen. 

BYGNINGSBESLAG, HERUNDER LÅSE 

Det er vigtigt at kontrollere, at eventuelle låse fungerer 

korrekt. Disse bør behandles med en beskyttende spray 

eller behandles med grafitpulver. 


