
Vedligeholdelse af legeredskaber

Tilsynstermin Tilstand Vedligehold

3. måned Brud eller revner Beslaget udskiftes

Beslag

3. måned Revnet eller knækket plastik Plastikdelen udskiftes

Plastikovertræk (slange)

1. måned Løse beslag Gyngebeslaget efterspændes

  Brud eller revner Gyngebeslaget udskiftes

Gyngebeslag

3. måned Brud eller revner Plastikdelen udskiftes

Plastikdele

3. måned Løs wirelås Møtrikker på wirelås efterspændes

Wirelås

3. måned Udstikkende metaltråde i dæk Dækket udskiftes
 
  Nedslidt dæk Dækket udskiftes

Dæk

3. måned Slitage med udstikkende  Metalwiren udskiftes
  tråde til følge 
 
  Løs wire (svævebane) Wire i svævebaner strammes med 
   wirestrammer

Metalwire

3. måned Slitage med udstikkende  Tovværket udskiftes
  tråde til følge

  Tovværket åbner sig (sker hvis  Tovværket udskiftes
  tovværket vrides modsat 
  viklingsretningen) 

Tovværk (taifuntov med stålkerne)

1. måned Tydelige slidmærker Sjæklen udskiftes med en tilsvarende
 
  Løs sjækel Sjæklen efterspændes og sikres eventuelt 
   med locktite

Sjækler

Generelt:
Benyt altid originale eller sikkerhedstestede reservedele.
Ca. 14 dage efter opstillingen bør alle legeredskaber efterspændes. 

Faldunderlaget skal jævnligt kontrolleres, efterfyldes og renses for 
sten samt skarpe og hårde genstande. 
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Tilsynstermin Tilstand Vedligehold

1. år Overfladebehandling slidt Træet afrenses for snavs, sand, alger og 
   lignende.
   Der efterbehandles med linolie godkendt til
   udendørs brug
   
  Råd Den skadede trædel udskiftes

 1. uge Fugtholdig sand på vandrette  Sandet fjernes
  flader 

 1. uge Fugtholdig sand i berøring  Sandet fjernes
  med lodrette træstolper
 
1. år Brud Den skadede trædel udskiftes

Lærketræ

1. år Åbninger i limfuge > 3 mm Åbningen efterfuges med en silikonefugemasse 

  Åbninger i limfuge med styrketab  Den skadede trædel udskiftes
  til følge

Lamineret lærketræ

1. år  Overfladebehandling slidt Træet afrenses for snavs, sand, alger og lignende.
   Der efterbehandles med linolie til udendørs brug

  Råd Trædelen udskiftes

  Brud Trædelen udskiftes

  Træet flækker med styrketab til følge Trædelen udskiftes

Robiniatræ

1. år Revner mellem lagene i lodrette plader Pladen udskiftes

Bodexplade

1. måned Løse bolte og skruer Bolte og skruer efterspændes.
   Bolte sikres eventuelt med locktite

  Manglende bolte og møtrikker Et tomt hul kan signalere, at skrue eller bolt 
   mangler. Delene monteres

  Manglende møtrikskjulere Møtrikskjulere monteres

  Manglende afdækningshætter  Afdækningshætter monteres
  i træ og bøsninger 

Bolte og skruer

Generelt for robinia- og lærketræ:
Vindrevner er naturligt forekommende i både robinia- og lærketræ.

(Dette gælder kun 
overfladebehandlet 
Robiniatræ)
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