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Hold overflaten ren 

Det viktigste vedlikeholdet går på å holde overflaten/underlaget rent. Fjern søppel, stein, grener og 

andre elementer som ligger på underlaget. Fremmedelementer på underlaget kan nedsette 

funksjonen på dekket.  

Underlaget vil bli skittent og vi anbefaler derfor jevnlig vask av underlaget. Underlaget vaskes ved 

bruk av høytrykksspyling. Vær varsom ved all bruk av høytrykksspyler, for stort trykk kan skade 

underlaget. Dersom man ikke vasker underlaget jevnlig kan det bli glatt.   

Tyggegummi anbefales fjernet med bruk av isspray. Spray direkte på tyggen egummien slik at den blir 

sprø og hard og fjern den ved håndmakt.  

/Alger/Grønske/Mose 

I enkelte situasjoner kan det forekommer alger/grønske/mose. For å unngå kostnader knyttet til 

fjerning av dette anbefaler vi å sette inn underlaget med et egnet preparat en gang hvert år. Ikke 

bruk oljebaserte produkter da de kan skade underlaget.  Alger/mose/grønske forekommer sjeldent i 

områder med mye tråkk og aktivitet, men vi anbefaler å behandle hele underlaget. Vær særlig nøye 

med kanter og områder av underlaget som er mindre i bruk, da dette er steder hvor man lettest får 

forekomster at mose/alger.   

Får man Alger/Grønske/mose på underlaget er det viktig at man påfører et egnet preparat og 

deretter benytter seg av høytrykksspyling for å fjerne den døde mosen. Underlaget kan ta skade av 

for høyt trykk, så vær varsom ved all bruk av høytrykksspyling.  

Ugress 

Siden pollen spres med vinden er det uungålig at man vil få pollen/sporer på underlaget. Vi anbefaler 

at man sjekker underlaget jevnlig og at man trekker opp ugress for hånd før de rekker å vokse seg 

store. Om man trekker det opp for hånd er det viktig å få med hele roten. Dersom man ikke får med 

roten eller at ugresset er blitt for stort må man benytte ugressmiddel. Oljebaserte produkter må ikke 

benyttes da de kan skade underlaget. Er du usikker på om ditt ugressmiddel skader underlaget så 

anbefaler vi at du tester på et lite område først.  

Snø og is 

Snø og is er ikke skadelig for underlaget. Dreneringen i underlaget gjør at det smeltet snø og is 

trekker igjennom dekket når temperaturen stiger. Skal du måke underlaget bør det gjøres for hånd 

og med verktøy som ikke har metall-kanter. Vi anbefaler snøskuffer av plast. Underlaget bør ikke 

saltes, i stedet bør man bruke et preparat som er mildere mot underlaget som for eksempel X-it 

isMELT (https://www.krefting.no/produkt/x-it-ismelt-12-l/). Dersom fallunderlag fryser vil 

støtdempingen blir betydelig redusert og underlaget vil ikke oppfylle kravene til fallsikring. Safeplay 

anbefaler ikke bruk av fallunderlag i frossen tilstand.  
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