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1. Generelt:
Den præ-fabrikeret termoplast er installeret efter leverandørens anvisninger, hvor alle primære - og sekundære
produkter som indgår i installationen, er CE-mærket.
Termoplast er et hårdt materiale, der ved høje temperature bliver ﬂydende og på den måde fastgøres til underlaget. Underlagets struktur (huller, revner, buler mv.) vil derfor afspejles i overﬂaden på termoplasten. Underlagets
beskaffenhed har derved indﬂydelse på holdbarheden og overﬂaden på den færdige installation.
ABOVE Denmark stiller en 3-årig garanti, som dækker skader der skyldes produktions- eller produktfejl. Garantien dækker ikke skader som skyldes underlaget, som skyldes misbrug/unormalt brug eller skader som påføres
forsætligt eller ved grov uagtsomhed.
2. Drift og vedligeholdelse:
Det anbefales at termoplast markeringerne inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt. Frekvensen og niveauet af
inspektionen afhænger af placeringen, brugsgraden og sandsynligheden for hærværk. Men under forudsætning
af normal brug, anbefaler vi, at inspektionshyppigheden mindst er som følger:
1] En ugentlig visuel rutinemæssig inspektion. BEMÆRK: For områder, der er udsat for kraftig brug eller
hærværk i den daglige rutine, kan visuel inspektion være påkrævet. Anvend bilag 1 – ”Ugentlig / daglig
rutinemæssig visuel inspektion”.
2] En årlig hovedinspektion. Anvend bilag 2 – ”Hovedinspektion”.
Tjeklisterne bedes arkiveres. Skader der skyldes manglende vedligeholdelse er ikke dækket af garantien. Kontakt
ABOVE Denmark hvis du har yderligere spørgsmål eller er i tvivl om anbefalingerne for vedligeholdelse af din
termoplast markering.
3. Revner:
Over tid kan der forekomme små revner i overﬂaden af markeringen. Dette er ikke nødvendigvis et tegn på skader eller hærværk, men derimod vibration og bevægelse i underlaget. Revner som skyldes bevægelser i underlaget, er ikke store nok til at have betydning for holdbarheden af markeringen.
4. Huller:
Der kan opstå huller i en markering, som følge af hærværk, termiske skader eller produktionsfejl. Disse kan udbedres ved at et smelte et nyt termoplastisk produkt ned i hullet. Kontakt en specialist til at udfører reparationen.
5. Termiske skader:
Termoplastens kemiske sammensætning gør, at ved høje temperaturer bliver den blød og ligeledes ved lave temperaturer er den hård. Ved høje temperaturer, er der risiko for såkaldte termiske skader. Markeringen kan blive
udsat for aftryk fra tunge genstande, heriblandt biler, lastbiler mv. Vi anbefaler derfor, at markeringerne holdes
fri for tunge genstande når temperaturen er over 26 grader, og at skader i den forbindelse ikke er omfattet af
garantien.
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6. Skader/reparationer:
Skader og reparationer som 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.
7. Rengøring:
Termoplast markeringer kan rengøres med varmt sæbevand. Ved behov for en mere omfattende rengøring, kan
en højtryksrenser anvendes. Det er dog en forudsætning at den bruges med forsigtighed. En hård og smal stråle
kan skade markering, hvilket ikke er omfattet af garantien. Vi anbefaler derfor, at en sådan rengøring, foretages af
en specialist.
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Bilag 1 – ”Ugentlig / daglig rutinemæssig visuel inspektion”
Inspiceret enhed:____________________

Inspiceret af:____________________ Dato:

/

/

BEMÆRK: Hvis der opdages en defekt, skal den afhjælpes snarest muligt, eller om nødvendigt skal området
sikres mod brug, indtil der træffes afhjælpende foranstaltninger.
*Kopier denne tjekliste til senere brug.
Bilag 2 – ”Hovedinspektion”
Inspiceret enhed:____________________

Inspiceret af:____________________ Dato:

/

/

BEMÆRK: Hvis der opdages en defekt, skal den afhjælpes snarest muligt, eller om nødvendigt skal området
sikres mod brug, indtil der træffes afhjælpende foranstaltninger.
*Kopier denne tjekliste til senere brug.
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