
Behandling og pleje 

Her finder du oplysninger om rengøring og vedligehold af 

EasyPlank® 

EasyPlank er ikke rengøringsfrit, men behøver kun en ganske lille brøkdel af det arbejde som 

traditionelle træterrasser kræver. Med blot en beskeden indsats, kan du sikre at din terrasse ser fin og frisk 

ud år efter år. Vi anbefaler at du rengør din terrasse med passende mellemrum, selvom den ser ren ud 

umiddelbart. Den bedste måde at holde terrassens udseende intakt på, er at sikre sig at organisk vækst ikke 

får fodfæste. 

EasyPlank er ikke en fødekilde for organiske vækster, men kan i lighed med alle andre overflader, være vært 

for organisk begroning. Især skyggefyldte miljøer som ikke når at tørre effektivt ud, er udsatte. Grønalger, 

f.eks. ernærer sig ved ilt, kuldioxid og fugt og algerne er stærkt medvirkende i at holde på uønsket fugt. 

Over tid, opstår der et vækstmiljø af: mikroporøsitet + fugt + grønalger + jordstøv + nedfaldne blade 

+ fuglemøg + luftbåret pollen + f.eks. små birketræer. Sådanne miljøer ser man på udvendige udsatte 

flader som er misligholdte, f.eks. gamle tage. 

  

RENGØRING 

Brug de autoriserede clips og sørg altid for at afstanden mellem plankerne er i orden og sådan at tilstoppede 

/ ikke eksisterende mellemrum (dårlige muligheder for effektiv udtørring) ikke er aktuelle. Rengør terrassens 

overflader med passende intervaller (fejning + rengøring med blød kost + mild sæbe + vand) Opstår der 

arealer med organisk begroning, bør man rengøre med egnede midler, f.eks. Rodalon eller eventuelt 

maskinel vask med en Patio Cleaner – eller en kombination heraf. 

PLETTER OG SKJOLDE 

Hvis man ønsker at behandle pletter(spild af madvarer, væske m.v.) effektivt, skal man altid handle 

omgående, ligesom man ville gøre hvis uheldet var hændt inden døre, hvor man ikke lader pletter stå hen i 

månedsvis inden behandling starter. Man når et langt stykke ved at anvende almindelige husholdnings- 

rengøringsmidler + kost + vand, men visse pletter og misfarvninger kan vise sig at kræve f.eks. rengøring 

med Patio Cleaner + et effektivt middel + vand. NB: Vær altid opmærksom på at man risikerer misfarvninger 

hvis rensemidlet er for aggressivt eller hvis midlet er for længe på overfladerne. 

VANSKELIGE PLETTER 

Er skaderne så omfattende – eller er pletterne så genstridige (olie, fedt, bær, vin og lignende) at Rodalon 

ikke afhjælper effektivt, kan man i et vist omfang, fjerne – og reetablere plankernes børstede overflade ved 
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at børste let i plankernes længderetning med en ren stålbørste eller med almindeligt sandpapir korn 100. 

Start aldrig midt på terrassen, men prøv på et sted med diskret synlighed eller på en plankerest. 

GENERELT 

Fysisk brug af terrassen, opbevaring – og brug af blomsterkrukker, møbler, legetøj, grill og så videre, vil 

naturligt nok sætte sine spor på overfladen. Som på enhver anden overflade, vil f.eks. møbler som bliver 

trukket frem og tilbage, efterlade sig spor og mærker i et vist omfang. Spuling med højttryksrenser frarådes 

generelt, fordi vandstrålens tryk kan nedbryde plankernes overflade og fordi trykspuling blot spreder 

problemet ved f.eks. algebegroning. 

 


