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1. Generelt

Belægningen er udført med henblik på normal hensigtsmæssig anvendelse samt slitage, medmindre
andet er aftalt mellem parterne. ABOVE Denmark stiller en garanti på 3 år for stenbelægningen, som
dækker skader der skyldes produktions- eller produktfejl.
Alle produkter der indgår i processen er CE-mærket.

2. Drift og vedligeholdelse

En permeabel stenbelægning kræver minimal vedligeholdelse, men skal alligevel have foretaget tilsyn
således at eventuelle skader kan opdages og udbedres så tidligt i processen som muligt. For at
opretholde garantien, skal belægningen én gang årligt have udført et hovedeftersyn, hvor den visuelt og
manuelt grundigt gennemgås og kontrolleres. Anvend bilag 1 – ”Hovedeftersyn” som tjekliste her til.

2.1 Rutinemæssig vedligeholdelse
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Det er vigtigt at sikre, at belægningen løbende holdes fri for genstande der på kort- eller langsigt kan
skade den. Det anbefales derfor at der udføres et dagligt eftersyn, hvor man er særligt opmærksom på
nedenstående anbefalinger. Anvend bilag 2 – ”Dagligt eftersyn” som tjekliste her til. Tjeklisterne bedes
arkiveres. Skader der skyldes manglende vedligeholdelse er ikke dækket af garantien.
Kontakt ABOVE Denmark hvis du har yderligere spørgsmål eller er tvivl om anbefalingerne for
vedligeholdelse af din stenbelægning.

2.1.1 Ukrudt

Ukrudt forekommer sjældent på stenbelægninger og er oftest et resultat af vindblæste frø, der
sætter sig i små ujævnheder i overﬂaden. Ukrudt kan i de ﬂeste tilfælde blot trækkes op med fuldt
rodnet og kommer ikke igen. Alternativt kan mindre områder behandles med ukrudtsmiddel der ikke
er baseret på olie. Brug af oliebaseret ukrudtsmiddel fjerner garantien på stenbelægningen.

2.1.2 Revner og huller i belægningen

Over tid kan der opstå små huller og/eller revner ved kanterne mellem stenbelægningen og det
materiale belægningen støder op imod. Bevægelser i jorden fra bl.a. trærødder og/eller vejrforhold
(store mængder regn, tørke, frost osv.) kan udvide revnerne. Opdages der revner eller huller,
bedes ABOVE Denmark kontaktes hurtigst muligt, så en evt. reparetion kan udføres. Reageres der
ikke rettidigt på skader i belægningen, bortfalder garantien.

2.1.3 Grafﬁti

Grafﬁti er næsten umulig at fjerne fra stenbelægninger. Kontakt en specialist, der kan fjerne malingen. Vær opmærksom på brug af olie-baserede produkter skader stenbelægningen og at sådanne
skader ikke er omfattet af garantien. Alternativ er at lave et nyt toplag på hele eller dele af området.
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2.1.4 Tyggegummi

Tyggegummi på stenbelægningen kan fjernes med en is-spray. Sprayen får tyggegummiet til at
stivne. Herefter kan det skrabes forsigtigt af med en mindre spartel eller tilsvarende. Spartlen kan
lave ridser i stenbelægningen. Så brug den forsigtigt.

2.1.5 Grene og sten

Blade og plantemateriale skal fjernes, før de hæfter sig til overﬂaden. Det samme skal større - og
mindre sten samt sand. Sandet tilfører et ekstra slid og skader stenbelægningen.

2.2 Rengøring

Stenbelægningen kan og bør regelmæssigt fejes og vaskes med brug af en almindelig kost og/eller
haveslange. Ved brug af højtryksrenser er det en forudsætning at den bruges med forsigtighed. Dvs.
med en bred, blød stråle. En hård, smal stråle kan skade belægningen og en sådan skade er ikke
omfattet af garantien.
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2.3 Vinterforanstaltninger

Stenbelægningen kan evt. saltes med vakuumtørret salt. Mens stensalt ødelægger overﬂaden.
Garantien dækker ikke skader der er opstået ved brug af stensalt. Stenbelægningen bør renses for
saltrester når frosten er ovre. Dette gøres ved at spule belægningen med vand. Brug en
almindelig haveslange eller alternativt forsigtigt en blød, bred stråle fra en højtryksrenser.

2.4 Skader og reparationer

Skader og reparationer der er omfattet af garantien, skal udføres af ABOVE Denmark. Kontakt os
hurtigst muligt, hvis du opdager en skade eller har spørgsmål til vedligeholdelse, skader eller andet.

2.5 Rensning

Ved ønske om rensning af stenbelægningen kontaktes ABOVE Denmark. Hvis rensningen udføres
eksternt, er skader i den forbindelse, ikke omfattet af garantien.

3. Anvendelse

Anvendes belægningen til bil - eller anden tung traﬁk, skal man være særlig opmærksom på ikke at
forvolde “vrid”-skader. Skaderne kan opstå ved at hjulene drejes, imens bilen holder stille. Vi anbefaler
derfor at sving og vendinger, foretages imens køretøjet triller. Skader heraf er ikke omfattet af garantien.

4 Reklamation

Ved reklamationer kontakt venligst ABOVE Denmark på følgende kontaktoplysninger:
Thomas Kragh
Mail: info@a-bove.dk/
Tlf: 28 82 92 36
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5.1 Bilag 1 - “Hovedeftersyn”

TJEKLISTE VED HOVEDEFTERSYN
Udført af:

Beskrivelse

Dato:

Tjek
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Efterse belægningen for revner og huller, eller andre
signaler der kan tyde på en svækkelse af overﬂaden.
Kontroller at belægningen er ryddet for sten, sand, grene
eller andre genstande der på sigt kan skade den.
Efterse om kanten langs belægning af intakt uden tegn på
skader eller revner.
Kontroller om der er genstande fastgjort til belægningen,
som ikke var en del af belægningen da den blev lavet.
Efterse belægningen for hærværk i form af brandmærker,
skæremærker, graﬁttig mv.
Efterse belægningen for ukrudt, mos, alger mv.
Kontroller belægningen for andre forhold, der kan have en
skadelig effekt på den.
* Kopier denne liste til senere brug.
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5.2 Bilag 2 - “Dagligt eftersyn”

TJEKLISTE VED DAGLIGT EFTERSYN
Udført af:

Beskrivelse

Dato:

Tjek

Efterse belægningen for revner og huller, eller andre
signaler der kan tyde på en svækkelse af overﬂaden.
Kontroller at belægningen er ryddet for sten, sand, grene
eller andre genstande der på sigt kan skade den.
Efterse belægningen for hærværk i form af brandmærker,
skæremærker, graﬁttig mv.
Efterse belægningen for ukrudt, mos, alger mv.
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Kontroller belægningen for andre forhold, der kan have en
skadelig effekt på den.

* Kopier denne liste til senere brug.
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