
BioBag Norge as avd. ZENZO MILJØ | Tlf: +47 916 85 054 | WWW.ZENZO.NO | Post@zenzo.no

miljø

part of biobag group

Avfallshus og Sykkelskur
- Vedlikehold av tak og vegger

Rengjøring 
For å opprettholde et tiltalende utseende på huset/skuret så kreves det en regelmessig 
rengjøring. Utover dette er det helt vedlikeholdsfritt ved en normal lokal miljøpåvirkning.

Hvor ofte? 
Dette avhenger av mange faktorer. bl.a. husets/skurets utforming og tilvalg/utstyr,
plassering, lokale omgivelser og hvordan det brukes. Som regel bør rengjøring skje 
minst to ganger i året. Når huset/skuret rengjøres så er det viktig at profiler, vegger
og tak rengjøres samtidig og med samme rengjøringsmiddel.

Vegger
Bemerk at det ikke må brukes alkalisk rengjøringsmiddel. Både aluminium, laminat-
vegger og glass er følsomme for alkalier og må absolutt ikke utsettes for slike. 
Skulle f.eks. betongvann eller murpuss kommer i kontakt med disse så er det viktig at 
dette vaskes bort ved bruk av rent vann og en myk svamp. Bruk kun vaskemiddel med 
en pH verdi på ca. 5 for beste resultat og lengst levetid på produktet.

Tak
Rengjør taket (kanalplasten) med varmt vann og en myk børste eller vaskesvamp. 
Skitt kan enkelt tas bort med vanlig rengjøringsmiddel blandet med vann og skylles 
deretter godt av med rent vann. Grønt algebelegg fjernes med et algefjerningsmiddel
med en etterfølgende vask/rengjøring som beskrevet over.

Rengjøring bør ikke gjøres i direkte sollys eller i temperatur som overstiger 25oC. 
Høytrykksspyling kan gjerne benyttes ved fornuftig bruk mht. trykk og avstand (min. 30 cm).
Taket (kanalplasten) skal ikke under noen omstendigheter, rengjøres med organiske løse-
midler, slipende- eller polerende middel, eller behandles med voks. 
En slik behandling vil ødelegge den UV-beskyttelsen som finnes på kanalplasten og
dermed redusere levetiden på denne.

Snømåking
Taket er konstruert slik at det skal tåle de normale snømengder som er i ditt område.
Om taket skulle utsettes for unormalt mye snø, i form av snøfokk og nedbør utover det 
normale, bør/skal taket måkes for å unngå en eventuell deformering.
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