
UNDERHÅLL & SKÖTSELRUTINER



UNDERHÅLL OCH 
SKÖTSELINSTRUKTIONER

För att få en så lång livslängd som möjligt på glasräcket 
och för att omfattas av vår garanti ber vi dig följa de 
skötselinstruktioner som gäller för produktdelarna som ingår i 
din order.

Beroende på hur du har designat din produkt kan den 
innehålla olika material. Följ instruktionerna för respektive 
material nedan för att underhålla ditt räcke så att det både 
håller och ser snyggt ut under lång tid framöver.
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ROSTFRITT

Rostfria detaljer
Då rostfritt stål, trots sitt namn, inte är resistent mot 
korrosion så behöver alla rostfria detaljer underhållas 
och rengöras mellan 1-3 gånger per år. Om räcket 
är monterat i en havsnära miljö kan rengöring och 
behandling behöva genomföras oftare. Rengör 
ytorna med ljummet vatten och milt rengöringsmedel 
tillsammans med en mjuk trasa.

• Avlägsna alla etiketter från produktdelarna då 
dessa över tid i vissa fall kan lämna bestående 
märken på ytan.

• Använd inte produkter med slipmedel eller 
slipande yta som till exempel stålull och 
metallborstar då detta ger upphov till repor på 
den rostfria ytan vilket försämrar materialets 
resistens mot korrosion (rost).

• Om de rostfria detaljerna kommit i kontakt med 
metallpartiklar från ej rostfria stålprodukter måste 
dessa partiklar avlägsnas så fort som möjligt då 
de rostar och kan smitta det rostfria stålet.

Träöverliggare
Ska räcket monteras utomhus 
rekommenderar vi att rengöra överliggaren 
och sedan slipa den med finkornigt 
sandpapper. Behandla överliggaren med en 
impregnerande produkt så som träolja eller 
liknande utifrån de förhållanden som råder. 
För montering utomhus läs mer på sida 4.

Vid montering inomhus krävs endast 
rengöring och lätt slipning. Behandling med 
träolja eller liknande kan man göra om man 
så önskar.

Glas
Rengör glasytorna med 
putsmedel för fönster och speglar 
tillsammans med en mjuk trasa. 
Vid svårare fläckar kan rödsprit 
användas. Rengör därefter med 
putsmedel för fönster och speglar 
igen. Använd inte medel med 
slipande effekt på glas.

Underhåll

Klämfästen
Har du ett glasräcke med klämfästen så 
behöver du 2-3 gånger om året, oftast vid 
större temperaturskiftningar, efterspänna 
klämman. Det innebär att du kollar så 
skruven inte sitter löst och spänner åt dem 
som gör det.
Du ska inte spänna så hårt du kan, men 
skruven ska sitta ordentligt.
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Aluminiumdetaljer
Stolpar eller övriga detaljer i aluminium kräver 
sparsamt med underhåll.
• Avlägsna alla etiketter från produktdelarna 

då dessa över tid i vissa fall kan lämna 
bestående märken på ytan.

• Rengör ytorna med en mjuk trasa, ljummet 
vatten och milt rengöringsmedel. Vid 
fläckar likt olja eller vax kan sparsamt 
nyttjande av aceton hjälpa.

• Använd inte produkter med slipmedel eller 
slipande yta då detta ger upphov till repor 
på aluminium.

• Rengör aldrig med syror eller alkaliska 
medel.

• Rengör inte aluminiumdetaljerna under 
årets allra varmaste dagar för att undvika 
missfärgningar.

Lackade aluminiumdetaljer
• Avlägsna alla etiketter från produktdelarna då dessa 

över tid i vissa fall kan lämna bestående märken på 
ytan.

• Rengör ytorna med en mjuk trasa, ljummet vatten och 
milt rengöringsmedel.

• Använd inte produkter med slipmedel eller slipande 
yta då detta ger upphov till repor på den lackade 
ytan. Använd heller inte rengöringsprodukter med 
lösningsmedel, thinner, aceton, syror, lut eller alkaliska 
medel.

• Undvik hårda stötar med vassa detaljer mot den 
lackade ytan då lacken kan skadas varpå fukt kan 
tränga in och göra att lacken släpper.

ALUMINIUM
Underhåll

Glas
Rengör glasytorna med putsmedel för fönster 
och speglar tillsammans med en mjuk trasa. Vid 
svårare fläckar kan rödsprit användas. Rengör 
därefter med putsmedel för fönster och speglar 
igen. Använd inte medel med slipande effekt på 
glas.

Klämfästen
Har du ett glasräcke med klämfästen så 
behöver du 2-3 gånger om året, oftast vid större 
temperaturskiftningar, efterspänna klämman. 
Det innebär att du kollar så skruven inte sitter 
löst och spänner åt dem som gör det.
Du ska inte spänna så hårt du kan, men skruven 
ska sitta ordentligt.

3



Trädetaljer utomhus och inomhus
• Avlägsna alla etiketter från produktdelarna då 

dessa över tid i vissa fall kan lämna bestående 
märken på ytan.

• Rengör överliggaren/ledstången med ljummet 
vatten, milt rengöringsmedel och mjuk trasa.

• Träet kan slipas lätt med finkornigt slippapper i 
fiberriktningen för att få bort de fibrer i träet som har 
rest sig efter den första rengörningen.

• Behandla med impregnerande produkt som 
träolja eller en produkt som är anpassad för de 
förhållanden som råder (frivilligt vid användning 
inomhus).

• Upprepa den impregnerande behandlingen 
regelbundet beroende på hur utsatt trädetaljen är. 
Det som påverkar hur ofta detta behövs är bland 
annat väder och vädersträck men även placering 
och nivån på slitaget.

All ek innehåller garvsyra i varierande mängd, beroende på virkets fuktighetsgrad. Detta för att garvsyran motverkar 
förruttnelse i träet. När din ek-överliggare eller ledstång för första gången utsätts för väta i utomhusklimat så utsöndras 
garvsyra, vilket kan orsaka missfärgningar på underlaget. Därför rekommenderar vi att träet med fördel kan oljas in, alternativt 
strykas med oxalsyra vid montering för att mildra utsöndringen av syran. Oxalsyran kan även användas för rengöring av 
missfärgningar på underlaget. Rådgör med din färghandlare innan användning av oxalsyra.

För att träet ska hålla sig snyggt rekommenderar vi även att olja in träet någon gång om året.

Lackat
Även till ledstänger, i rostfritt stål, lackad aluminium och 
träledstänger, kan man med fördel använda ljummet 
vatten, milt rengöringsmedel och mjuk trasa. För 
olackad träledstång kan ytan slipas lätt med finkornigt 
slippapper i fiberriktningen för att få bort de fibrer i 
träet som har rest sig efter den första rengörningen. 
Sitter ledstången utomhus ska man impregnera den 
med t ex träolja. Upprepa behandlingen regelbundet 
beroende på hur utsatt ledstången sitter. Det som 
påverkar hur ofta detta behövs är bland annat 
väder och vädersträck men även placering och 
nivån på slitaget. För lackad träledstång ska inga 
rengöringsmedel med slipeffekt användas. När du 
beställer ett räcke från oss får du information om hur 
du tar hand om det baserat på de specifika delar som 
ingår i just din order.
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Vi finns här för dig! 

Har du frågor som rör underhåll eller annat kring våra produkter så hjälper vi 
dig gärna. Du når oss via telefon, e-post eller chatten (om vi är online).

Tel: 0431 - 37 10 60 
Email: info@rackesbutiken.se


