GENERELL SKÖTSELSANVISNING/ANVISNINGAR MARKISER
Stativ
Allmänt – Markisstativet är tillverkat av aluminiumprofiler. Beroende av konstruktion kan det också
ingå komponenter av rostfritt stål, galvaniserat stål, glasfiberarmerad nylon samt gjutna
detaljer av aluminium, zink och plast. Många detaljer och profiler är dessutom polyesterlackerade
för längre hållbarhet. Montering av markis på vägg/i tak skiljer sig mot underlagets beskaffenhet, material och
tjocklek. Rådfråga alltid fackman beträffande vilka förskruvningar som skall användas vid egen montering. Antal
konsoler skall också anpassas med hänsyn till markisens storlek.
Eventuella ingrepp och reparationer skall utföras av fackman. En terrassmarkisarm är t.ex
försedd med en inbyggd kraftig fjäder som kan orsaka stora skador ifall denna lossas utan
nödvändig kunskap. En lätt smörjning med silikonspray kan göras på utsatta rörliga delar ifall
gnissel skulle uppstå efter långvarigt bruk.
Renhållning - Markisstativet rengörs med vatten och ett neutralt rengöringsmedel.
Regn - Används markisen som regnskydd måste särskilda förhållningsregler iakttagas:
Vattenansamlingar på duken kan medföra att markisstativet eller infästningar
i vägg/tak kan ge efter. För att reducera risken för vattenansamlingar skall markisen ha ett
fall som gör det möjligt för vattnet att lätt rinna av. En terassmarkis skall aldrig vara utrullad när störtregn råder,
eller när risk för störtregn föreligger. Rullas markisen in blöt måste den rullas ut snarast så duken torkar.
Takras - Var uppmärksam för rasfara från tak, störtregn eller snö.
Snöfall - Markisen skall vara inrullad vid snöfall då konstruktionen och infästningen kan ge vika vid stora
snötyngder. Var uppmärksam på att borsta av markistaket om stora snömängder föreligger.
Vind - Vid kraftig vind eller risk för häftiga vindbyar skall markisen vara inrullad. Brukas fasta
vindsäkringar kan dessa ej kombineras med inkopplad sol- och vindautomatik. Terrassmarkiser skall inte heller
lämnas utrullad om man lämnar bostaden om den inte är utrustad med automatik. Var särskilt noga med att
koppla bort vindsäkringen innan markisen rullas in, extra viktigt vid motordrift.
Motorer – På nya markiser kan duken töja sig upp till 10 cm efter ett tags användning. Vissa motorer
kompenserar för denna duksträckning och drar in markisen perfekt. Gällande andra motorer kan det vara
nödvändigt att efterjustera gränslägena för denna töjning.
Markisduk
Akrylfiberduk används till de flesta markistyper. Duken har stor färgäkthet och är impregnerad med smuts och
vattenavstötande medel.
Rengöring och skötsel - Borsta bort lös smuts. Rengör med ett milt neutralt rengöringsmedel gärna en mild grönsåpa blandning utan salmiak. Duken får inte tvättas i vatten över 40grader.
OBS: Vi varnar för användning av tvättmedel som är starkt alkaliska eller som innehåller
syror eller slipmedel. Vi avråder också från användning av högtryckstvätt. Duk som rullas
in våt, bör rullas ut för torkning snarast möjligt. För duken finns det också speciella tvättmedel och
återimpregneringsmedel i fackhandeln.
Vid +-0 - Kondens kan då bildas mellan duklagren och risk finns då att duken ”limmas” ihop och markisen kan då
inte köras ut. Ifall man har automatik till markisen bör denna stå i läge ”MANUELL”.
Dukbyte - Vid byte till ny duk till ett stativ i bruk kan man uppleva att den nya duken inte är lika stram och sträckt
som den gamla. Detta beror på att den nya duken är tyngre och styvare samt att spänningen i armarna blivit lite
mindre efter bruk. Detta är normalt.
Dukhäng - Kan förekomma mellan sömmarna och i utfallsriktning, speciellt vid större terrassmarkiser.
Dukveck vid söm - Det är också normalt att duken har krullat ihop sig vid sömmarna och att vikmärken kan finnas.
Tekniska vävar har trots stor noggrannhet i tillverkning och konfektion, kännetecken som för en lekman verkar
vara farligheter. Detta kan ibland leda till klagomål och reklamationer. Dessa ”felaktigheter” är inte sådana som
påverkar tygets livslängd. Vik och skrynkelmärken är omöjliga att undvika. Dessa märken kan ses som streck på
väven. Optiska fel anses ej vara grund för reklamation. Färgavvikelser kan förekomma. Besök din lokala markisåterförsäljare för vävprover.
Se utförligare i tekniska beskrivningar från Sandatex, Sattler alt. Dickson.

