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Underhåll av balkongplatta i komposit     2014-08-20 
 
 
Denna instruktion gäller: Balkongplatta i komposit 

 

P-märkning: Kompositbalkongen är testad och godkänd av SP SITAC, 

GODKÄNNANDEBEVIS, SC0918-09. Produkten är verifierad mot 

Boverkets Byggregler (BBR). 

 

Konstruktion:  Balkongplattan består av en trästomme omsluten av ett 

vattentätt och brandhämmande plastlaminat. Garantin på 

balkongplanet slutar att gälla om ytskiktet penetreras. 

 

Rengöring:  Balkongplattan kan rengöras med i ett hushåll förekommande 

rengöringsmedel. 

  

Grillning:  Balkongen får inte användas som grillplats, för marschaller, för 

fyrverkerier eller dylikt. 

  

Snödjup:  Maximalt snödjup är upp till underkant fönster, dock högst 80 cm. 

Snö avlägsnas med borste eller plastskyffel, isbeläggning 

avlägsnas genom saltning. 

 

Balkonginredning: Balkongen tål en belastning på högst 200 kg/m2, inklusive 

människor, balkongmöbler, krukor eller liknande.  

 

För att slippa fula märken på räcket används helst plastbeklädda 

blomlådskonsoler eller gummiduk/plastduk mellan konsol och 

balkongräcke. Balkonglådor hängs på insidan av balkongräcket, på 

grund av risken att lådor kan blåsa ned. 

 

Viktigt om rökning: Om rökning förekommer på balkongen säkerställ att cigaretten är 

släkt innan den lämnas i askkopp. En kvarlämnad glödande fimp 

kan lätt blåsa ner och hamna på balkongens yta vilket kan ge 

märken på balkongens ytskikt. 
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Balkongplanet bör regelbundet inspekteras. 
 

Bättring:  Eventuella ytskador ska omedelbart lagas vattentätt med t.ex. 

Plastic Padding enligt deras anvisning. Se bilaga bruksanvisning, 

daterat 2014-08-20. 

 
Ommålning:  Om ytan efter långvarigt slitage behöver bättras kan den 

lämpligen övermålas med någon slitstark ”garagefärg”. Vill man 

minimera halkrisken strös fin sand i den våta färgen. Sådan färg 

finns i färghandeln. Den grå originalkulören heter RAL 7045. 

 

Normalt torde balkongplattans undersida och kanter inte behöva 

målas om inom överskådlig tid annat än vid eventuellt byte av 

kulör. En utomhus-akrylat torde då vara den lämpligaste färgen. 

Den vita originalkulören ligger närmast RAL 9010 

 

 

 

Tillverkare: 
Compositbalkonger AB, Fällfors 
Kontakt: info@compositbalkonger.se 
 

Leverans och montering: 
Lindbäcks Bygg AB, Öjebyn 
Kontakt: service@lindbacks.se 


