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DRIFT- & 
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 
– Gummibelægning til legeredskaber og multibaner



Inspektion - legeplads
Inspektioner bør danne grundlag for 
 forebyggende og korrigerende vedligeholdelse.

Kan der ved inspektionen konstateres alvorlige 
mangler eller fejl, som udgør en sikkerheds-
mæssig risiko, bør underlaget sikres mod brug 
og afspærres indtil mangler er udbedret.

Der er i nedenstående skema forslag til 
 vedligeholdelsesplan. 
Alle dokumenter herunder tilbud, tegninger, 
faktura, evt. byggeansøgning, montageplaner 
og vedligeholdelsesdokumenter bør samles i 
en logbog.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af gummibelægninger er meget enkel. 
Det er vigtigt, at gummibelægningen jævnligt inspiceres for decideret 
skader, men også sand, snavs, affald, mos, alger og nedfald fra planter 
og træer, som øger risikoen for meget glatte overflader.

Gummibelægninger må godt saltes i løbet af vinteren, hvis der er brug 
for det. Men det er vigtigt, at belægningen rengøres efter vinteren som 
beskrevet nedenfor.

Der skal foretages en grundig rengøring af gummiunderlaget mindst 
en gang om året. Rengøring foretages nemt med en almindelig blød 
børste og rent vand eller let højtryksrensning.

Både mos og alger kan også fjernes med de i handlen gængse midler 
mod grønne belægninger. Prøv typisk på et lille område først inden 
det smøres på over det hele. Der kan være risiko for, at det kan give 
nuanceforskelle i belægningen.

Ved udskiftning af defekt eller slidt gummi-
belægning bør der altid anvendes originale 
reservedele fra producenten, såfremt garanti-
ordningen ønskes bibeholdt.

Elverdal anbefaler følgende terminer for 
vedligeholdelse af gummibelægning: Beregn 
gennemsnitlig to timer årligt pr. område (ca. 
200 m²) som levetidsomkostning

Arbejdsopgaver Hver uge Hver måned Hvert år Ved behov
Visuel kontrol                                        X           X                                                                                  
Børstning                                                                                                                                                                                                                            X
Overflade rengøring                    X

BEMÆRK

VAND

BLØD BØRSTE

LET HØJTRYKSRENS

VIGTIGE redskaber til vedligeholdelse



Skema til rutinemæssig visuel inspektion

Vilkår:
Inspektionen foretages i henhold til følgende standarder:
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Standardens nummer Standardens emne Standardens ikrafttræden

DS/EN 1176 del 1 Generelle sikkerhedskrav Okt. 2017

DS/EN 1176 del 2 Gynger Okt. 2017

DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner Okt. 2017

DS/EN 1176 del 4 Svævebaner Okt. 2017

DS/EN 1176 del 5 Karruseller Okt. 2019

DS/EN 1176 del 6 Vipper Okt. 2017

DS/EN 1176 del 7 Vedligehold, inspektion og installation April. 2020

DS/EN 1177 Faldunderlag Jan. 2018

Ved inspektionen benyttes testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1. 2017


