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Gäller för produkter levererade från Floby Durk AB.  

Floby Durks produkter är tillverkade i stål, varmförzinkade eller målade. Produkterna kan 
förekomma med trästeg, betongsteg, steg med matta, trähandledare. Berörda produkter är, 

Spiral trappor, Raka trappor, Kombitrappor, Slitsdurk, Gallerdurk, Ramper, Räcken, Steg, Byggtrappsteg, 
Plattformar, Loftgångar 

Skötselinstruktioner för Varmförzinkade produkter. 

• Vid skada genom nötning eller annan mekanisk påverkan ska det skadade stället borstas av och 
eventuell rost borttages med stålborste. Sedan målas skadan med zinkrik färg typ kallgalv. Om det är 
stora skador måste behandlingen med zinkrik färg göras flera gånger. Det kan även vara lämpligt att 
blästra ytan före målning. En skada lagad med zinkrik färg måste kontrolleras minst varje år eftersom 
denna behandling inte har samma livslängd som en varmförzinkad yta. Vid mycket stora skador bör 
produkten varmförzinkas på nytt. Varmförzinkade ytor får inte utsättas för frätande ämnen. Detta 
äventyrar de rostskyddande egenskaperna.    

Skötselinstruktioner för Lackerade produkter.  

• Vid eventuell skada genom nötning eller annan mekanisk påverkan skall det skadade stället borstas av 
och eventuell rost borttages med stålborste. Sedan rengörs och målas skadan med lämpligt färgsystem 
som överensstämmer med trappan. Om det är stora eller synliga skador används oscillerande 
slipmaskin med slippapper. Det kan även vara lämpligt att blästra ytan före målning. Täckfärg 
appliceras med roller, pensel eller spruta. En lagad skada bör kontrolleras med jämna mellanrum, 
lämpligen årligen så att rosten ej får fäste. Lackerade ytor får ej utsättas för frätande ämnen. 

Skötselinstruktioner för snickerier.  

• Lackbehandlade snickerier. Tvätta snickerierna med en trasa fuktad i ljummet vatten med syntetiskt 
tvättmedel utan alkalier. Fläckar som inte kan avlägsnas med tvättning tas bort med en trasa fuktad i 
lacknafta (häll ej ut vätskan på ytan). Var noga med att bättra nedslitna ytor innan träytan skadats. 
Innan bättring måste ytan vara ren och torr. Vid behov ruggas ytan upp med fint sandpapper. 

• Oljade snickerier. Oljade snickerier kräver regelbundet underhåll. Oljade träytor är ej lika hållbara som 
lackade träytor. Trädetaljerna inoljas rikligt en kort tid efter montaget (ca 2-3 veckor). Trädetaljerna 
inoljas kontinuerligt vid behov beroende på slitage, solljus och temperatur. Städning utföres med en 
ren fuktad trasa. 

• OBS. Skador och åverkan åtgärdas omgående av fackman. Till dess att skadan är åtgärdad skall 
skadan täckas över.  

• Uppkomna skador efter leverans, förorsakade av olämpliga lagringsförhållanden eller felaktig 
hantering på arbetsplats kan vi ej ta ansvar för. 

Matta på steg och plan.  

• Rengöring av matta görs enligt mattillverkarens rekommendationer. Om matta på steg eller plan lossar 
från underlaget så bör detta repareras. Detta genom att lossa mattan lite mer än vad som lossnat av sig 
själv. Rengör underlaget ordentligt och limma med kontaktlim.  

 

 


