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INDLEDNING

I denne folder kan du finde nogle
gode råd til, hvordan du kan medvirke
til at hindre skader og uhensigtsmæssig slid på din terrasse.
Jo bedre alle er til at bruge deres terrasser hensigtsmæssigt, des længere
holder de, og des færre penge skal
der bruges på reparationer og vedligehold.
Rigtig god læselyst!

Indretning

Der ligger mange lag af forskellige
materialer under flisegulvet på terrassen - under plantekasserne er underlaget f.eks. anderledes end under
fliserne midt på terrassen.
De 7 plantekasser skal stå på forkantsbjælken, så de beskytter den
- derfor må de ikke flyttes uden videre.
Hvis du ønsker, at de bliver placeret
anderledes, skal forkantsbjælkens
inddækning beskyttes med en rustfri
stålplade eller fliser efter aftale med
Ejendomskontoret. Udgifterne skal du
selv afholde.

TERRASSEN
Tæthed

Man må heller ikke stikke spidse
genstande ned mellem fliserne eller
mellem plantekasserne, da det kan
perforere membranen og medføre
utætheder.
Hvis man vil slå et telt op til børnene,
kan man f.eks. lægge en tyk plade
ud over fliserne, som teltdugen kan
fastgøres i.

→

Under fliserne ligger der tagpap. Det
er tagpappen, der sikrer, at terrassen
er tæt, og at der ikke trænger vand ind
i betonkonstruktionerne eller ned til
underboen. Derfor må man ikke bore
huller, slå søm eller lignende i tagpappen.

Foto: Hans Laustsen

Den gule pil peger på kantbjælken

Kantbjælken under plantekasserne
må ikke belastes med tunge genstande udover de opstillede plantekasser.

Ukrudt

Der må ikke anvendes ukrudtsbrændere på terrasserne, da det kan
beskadige tagpappen.
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Ukrudtsfjerner på dampbasis må godt
anvendes.
Miljøgodkendte ukrudtsmidler kan
også anvendes, men brugen af
disse skal begrænses mest muligt af
miljømæssige hensyn.

Rengøring

Fliserne må fejes og spules med
haveslange, men der må ikke benyttes højtryksspuler. Spulernes stråler
er nemlig så kraftige, at de kan
beskadige tagpappen under fliserne.

Snerydning

Af hensyn til de rustfri afløbsrender
må man ikke anvende salt eller urea
på terrasserne.
Afløbsrenderne kan ikke tåle syre, så
derfor er det vigtigt, at de ikke kommer i kontakt med nogen form for
syreholdige stoffer - det betyder også
hunde- og katteurin. Brug istedet de
dertilindrettede hundetoiletter til hunden og kattebakken til katten.
Hvis du ønsker at rydde sneen fra
din terrasse, skal du sørge for, at den
ikke placeres op ad facaderne.
Der skal være ryddet for sne 0,5 meter fra træbeklædning og vinduer.
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Kemikalier

Terrassegulvet kan ikke tåle kemikalier i form af opløsningsmidler (rensebenzin, terpentin, tændvæsker mv.),
da det skader isolering og tagpap.
Hvis du spilder mere end en lille sjat
af sådanne væsker, skal du anmelde
det på Ejendomskontoret, så de kan
tjekke, om der er sket skader.

Beplantning

Alle planter skal placeres i
plantekasser eller plantekrukker med
bund eller underskåle, så der ikke
kommer jord ned mellem fliserne. Der
skal kunne løbe vand uhindret ned
i flisefugerne, og vandet skal kunne
løbe frit under fliserne.
Man må ikke fjerne fliser, og der må
ikke placeres jord og beplantning
direkte på fliserne.

Belastning

Terrasserne er dimensioneret til en
begrænset belastning, og det er
derfor vigtigt, at de ikke overbelastes
med for mange plantekrukker, store
træer, bassiner mv.
Terrasserne må belastes med normale havemøbler, parasoller, grill og
lignende.

Foto: Heidi Lerkenfeldt

På billedet ses de store plantekasser.

Herudover må der opstilles tunge
plantekasser i et rimeligt omfang.
Det kan oplyses, at en 180 liter
plantekasse med målene 60x60x50
cm med våd jord vejer omkring 320
kg.
Det er tilladt at have i alt 10 stk. af
sådanne plantekasser på de store
terrasser mod vest. På de smallere
langsgående terrasser må der pr.
terrasse være 5 stk.
Det er dog tilladt at opstille flere mindre plantekasser eller krukker - den
samlede vægt må bare ikke overstige det anførte.
Hvis du ønsker at opstille mange
plantekrukker, skal du fordele dem
på så stor en del af terrassen som
muligt.

Bassiner

Hvis der opstilles soppebassiner
med en diameter, der er større end 1
meter, må vanddybden ikke overstige
20 cm.
Store bassiner er ikke tilladt, da de
kan påføre bygningen varrige skader.

Grill

Hvis du anvender grill på terrassen, skal grillen være forsynet med
et gnist og glødefang i bunden, så
der ikke drysser gløder ned mellem
fliserne. De fleste kuglegriller har
en sådan i form af en plade under
lufthullerne i bunden.

Fyrværkeri

Der må ikke skydes fyrværkeri af fra
terrasserne.
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FACADEN
Ophæng

Der må ikke skrues eller sømmes i
aluminiumskapperne (røde og sorte)
omkring vinduer og døre.
Der kan monteres skruer og søm
i krydsfinérpladerne, men det der
sættes op, må maksimalt veje 10 kg.
Det frarådes at opsætte tørresnore brug istedet et fritstående tørrestativ.

Markiser kan monteres i betonudhænget fra den overliggende terrasse/taget. Hør nærmere herom på
Ejendomskontoret.

→

→
Foto: Heidi Lerkenfeldt

Af billedet fremgår de røde og de sorte aluminiumskapper

Overdækninger, pergolaer og
kattehegn

Ønsker man at opsætte terrasseoverdækninger, drivhuse, større pergolaer
o.l., skal man først forhøre sig om
dette ved Ejendomskontoret.
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Det er ikke lovligt at opsætte kattehegn grundet gældende brandregulativer, men driften arbejder på en
eventuel fremtidig løsning. Du kan
holde dig orienteret om gældende
regler i husordenen.
Det er dog muligt at opsætte et
bur, men det skal placeres mindst
1, 5 meter fra udgangspartier samt
vinduer, da flugtveje ikke må være
blokeret.

Antenner og paraboler

Antenner og paraboler må ikke fastgøres på cortenpladerne. Kabler må
ikke føres igennem tagdugen eller
føres igennem facadeelementer og
vinduesrammer ved gennemboring.
Man kan dog få tilladelse til at få etableret et elektrikerrør, hvis arbejdet
udføres af ejendommens håndværker
- dette finansieres af dig selv, og
prisen oplyses ved henvendelse på
Ejendomskontoret.
Paraboler skal males i samme farve
som cortenpladerne. Maling samt anvisning kan købes ved henvendelse i
Servicecentralen.
Parabolerne må ikke anbringes, så
de rager ud eller op over dit eget

område. De må ikke fastgøres i cortenpladerne – og opsætning kræver
forudgående tilladelse fra driftschefen
i KAB. Her får man også en nærmere
vejledning for opsætning.
Der er særlige regler for opsætning
af radioamatørantenner, og disse
kræver også tilladelse fra driftschefen.

Hæve-/skydedør

El-udtag og vandfremførsel

Døren kan bremses i alle stillinger
ved at grebet drejes til låst position
- altså til lodret stilling pegende opad.
Hvis der er stærk blæst kan bremseindstillingen ikke holde døren, hvorfor
det er vigtigt at sætte stormkrogen
på.

Det er tilladt at få vand og el ført frem
til terrassen. Arbejdet skal udføres af
en autoriseret installatør og i overensstemmelse med Ejendomskontorets anvisninger. Der skal naturligvis anvendes frostfri vandhane.

BETJENING AF VINDUER,
DØRE OG SKYDEDØRE

Betjening af disse bør foregå med
forsigtighed - undgå derfor at
smække hårdt med døre og vinduer.
Når hængslede døre og vinduer står
åbne, skal man sørge for, at de ikke
kan smække hårdt i, som følge af evt.
gennemtræk.
Skydedøre bør også betjenes varsomt: undgå at trække døren op med
et kraftigt tag, så den slår hårdt op
mod sidekarmen – det samme er
gældende, når den lukkes: træk forsigtigt, så døren ikke smækker hårdt
mod karmen.

Døren er lukket og låst, når grebet
er i lodret stilling pegende opad. Når
grebet drejes 180 grader nedad,
hæver hjulene under bundrammen
sig, og døren kan skydes til side. Når
døren skal lukkes, trækkes den til, og
grebet drejes tilbage til lodret stilling
pegende opad.

Dørhåndtaget
er i låst
position.

Foto: Hans
Laustsen

Dørhåndtaget
er i åben
position.

Foto: Hans
Laustsen
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Terrasse i Farum
Midtpunkt.

Foto:
Berit Sandfeld

Det er vigtigt at renholde skinnen,
som hjulene kører på, for snavs og
blade for at bevare dørens
funktionsevne.

VEDLIGEHOLD
Vinduer

Vinduesglas skal rengøres/vaskes
med rengøringsmidler uden slibeeffekt og opløsningsmidler. Rengøringen udføres nemmest med en klud
eller en blød børste og gummiskraber. Vask med lunkent vand tilsat en
teskefuld Ajax, opvaskemiddel eller
lign. pr. liter vand, og træk vandet af
med gummiskraberen.

Tætningslister

Alle døre og vinduer er forsynet med
tætningslister af gummi.
Det er en god idé også at aftørre
tætningslisterne med kluden, når du
vasker vinduer – du kan bruge det
samme vand. Brug aldrig stærke
opløsningsmidler, da det ødelægger
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listerne.
Rene tætningslister forhindrer, at
vinduer og døre klæber fast.

Malede overflader

Malede overflader på facader m.v.
vedligeholdes af ejendommen. Det
er ikke tilladt at male i andre farver
og kvaliteter end de til ejendommen
godkendte. Det er heller ikke tilladt at
male på alu-inddækningerne.

Afløb

Det er vigtigt, at vandet kan komme
væk fra terrasserne, og du skal derfor
holde øje med afløbsrender og
afløbsriste for at sikre, at der er fri
passage for vand.
Afløb og render må selvsagt ikke bruges til afskaffelse af affald, fritureolie
og spildevand – systemet er kun beregnet til regnvand og overskudsvand
i forbindelse med vanding af planter.
Det er også vigtigt, at afløbet i hjørnet
under risten ikke stopper til.

Risten bør derfor løftes op et par
gange om året, så afløbet kan renses
for blade, snavs m.v. Der må ikke
bruges spidse genstande i forbindelse med rensning af afløbet, da
tagpappet ikke er beskyttet omkring
afløbet.

På de store A/D-terrasser i terrassehusene er der en overløbsrende
i hver ende af kantbjælken, som
forhindrer, at der trænger vand ind,
hvis afløbene stopper. Derfor må
overløbsrenderne ikke blokeres.

→
Foto: Hans Laustsen

Foto: Hans Laustsen

På billedet ses afløbet under risten, som du

Overløbsrende for enden af plantekasserne.

selv skal rense.

Foto: Hans Laustsen

Risten på de lange afløb er også til at tage op, så de nemt kan renses med en lille skovl.
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Lakerede aluminiumskapper
(alukapper)

Alukapperne (se billede s. 5) vedligeholdes af ejendommen. Hvis de bliver
beskadigede, bulede eller ridsede,
skal du straks kontakte Ejendomskontoret, så skaderne hurtigst muligt
kan blive udbedret.
For at forlænge levetiden på facadeelementer bør alukapperne
på alle facaderne også vaskes, når
man vasker vinduer. Rengør dem på
samme måde, som beskrevet under
”vinduer”. Tør efter med en blød klud
eller et vaskeskind.
Ved oliepletter eller andet snavs, der
ikke kan fjernes med vaskevandet,
kan du forsøge dig med rensebenzin
eller husholdningssprit. Brug aldrig
slibemidler, acetone eller cellulosefortynder, da de opløser malerlakken på
alukapperne.
Der må ikke skrues noget fast i
alukapper og træfyldninger, da dette
reducerer facadepartiernes levetid.

man vælger at gøre det alligevel, er
det vigtigt, at de benyttede skruer
eller kroge er i rustfrit stål eller messing.
Når man nedtager opskruede emner,
skal skruer og kroge fjernes, og hullerne skal fyldes med acrylfugemasse
og efterfølgende dækkes med maling, som Ejendomskontoret kan give
nærmere oplysninger om.
Træbeklædningen rengøres
også med vand tilsat Ajax eller
opvaskemiddel.

Plantekasser og
terrasseadskillelser

På Ejendomskontoret kan du få
udleveret Gori, som du kan påsmøre
plantekasser og terrasseadskilelser
(plankeværk). Arbejdet vil oftest blive
synet af Ejendomskontoret efterfølgende.
Terrasseadskillelsen skal fremstå i
naturfarve.

→

Tip: Efter afvaskning af alukapperne
er det en god idé at give de malerlakerede af dem en autovoks uden slibemiddel, da det beskytter overfladen
og farven.

Øvrig træbeklædning

Man skal helst undgå at skrue noget
ind i den øvrige træbeklædning. Hvis
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Foto: Heidi Lerkenfeldt

Pilen viser terrasseadskillelsen

Foto: Heidi Lerkenfeldt

Vi håber, du nyder foråret og sommeren på din terrasse.

PRAKTISK INFO
Hvis du har tvivlspørgsmål, kan de rettes til:

Ejendomskontoret

Paltholmterrasserne 15
3520 Farum
Tlf.: 44340910
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
__________________________
Denne udgivelse er revideret
maj 2017 af Maiken K. Nissen
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