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I følge EN1176 er ikke produktet kategorisert som 
lekeutstyr, og TÜV-sertifikat er derfor ikke 

nødvendig.

Montering
Produktet leveres ferdigmontert.

Materialer
• Solide deler laget av resirkulert plast (PE) gjennomfarget.
• Skruer i rustfritt stål og spikerplugger
• Plater i Virgin PE (19 mm), UV-resistent.

Vedlikehold
Plastmaterialet krever svært lite vedlikehold, det vil si rengjøring 
med såpevann og en svamp eller myk børste og skyll med vann. 
Da materialenes vannabsorpsjon er mindre enn 0,29 % vil det 
ikke bli flekket av olje, fett eller annet. Mose og alger vil ikke 
feste seg lett og kan enkelt fjernes. Rengjøring med høytrykk 
(maks. 100 bar) er mulig, men anbefales ikke og er stort sett ikke 
nødvendig. Spray med en vifteformet stråle med minimum 30 cm 
avstand fra overflaten. Maling eller farging har ingen hensikt da 
materialet ikke trenger ekstra beskyttelse malingen heller ikke vil 
feste seg til plasten.



Installasjon
Produktet leveres montert. Forankring til hardt underlag gjøres enkelt ved hjelp av 
plastklosser og spikerplugger. Når brukt under tilsyn på lekeplassen er det ikke nød-
vendigvis nødvendig å forankre podiet.

Produktet bør ikke installeres på løst underlag som sand, bark etc.

Sikkerhetssone og sikkerhetsunderlag ikke nødvendig
Da produktet er klassifisert som møbel er det ikke nødvendig med sikkerhetssone 
eller sikkerhetsunderlag.

Viktig råd
Bruk et skarpt bor for å lage hullene i underlaget, og sett først plastdelen av pluggen i hullet. Skru 
deretter metallspikeren inn i pluggen i stedet for å hamre den inn. På denne måten unngår du å skade 
spikerens hode, og den blir enkel å løsne ved behov.

Forankring
- Posisjoner podiet på underlaget og 
merk dets perimeter
- Fest de 4 plastblokkene på overflaten 
ved hjelp av spikerpluggene på en måte 
slik at podiet kan senkes over blokkene.
- Plasser podiet over klossene.
- Bor hull (4 mm dril bit) for skruene inn i 
podiet og fest skruene.


