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Onderhoudsvoorschrift Artdeck®  en Lightdeck® producten 
 
Algemeen: 
Het beloopbare gedeelte van Artdeck® / Lightdeck® is opgebouwd uit 
hoogwaardig EPDM korrelgranulaat. Dit materiaal kan, onder invloed van UV licht, 
licht verkleuren. 
 
 
Uitgangspunten: 
 
- De toplaag moet blijvend voldoen aan de eisen, waarvoor zij is ontworpen, n.l. 

waterdoorlatend en antislip. 
- Hiervoor dient regelmatig onderhoud te geschieden, hierbij moet worden gedacht 

aan het ruimen van vuil, bladval, sneeuw, enz. En tevens aan het bestrijden van 
mos, algen en ijsvorming en inspectie op visuele beschadigingen. 

 
Regulier onderhoud: minimaal 2x per jaar 
 
Het regulier onderhoud bestaat uit: 

A) het reinigen met hogedrukreiniger(zonder chemische toevoegingen). 
De maximale druk moet 90 bar zijn  
De minimale afstand tussen de spuitlans en het deck moet 20 cm zijn 
In plaats van een spuitlans kan ook een bak met nozzles gebruikt worden. 

B) het aanbrengen van een algendodend middel of strooien van zout. 
Het geschikte middel voor dit onderhoud kan per regio en situatie worden bepaald. 
Indien er alg- en mosaangroei wordt geconstateerd, gaat ons advies uit naar 
gebruik van algen- en mosbestrijdingsmiddel. 
 
Het is niet toegestaan het Artdeck® / Lightdeck® te reinigen met een 
borstelmachine, dit ter voorkoming van beschadigingen. 
 
Preventief winteronderhoud: Zo vaak als nodig tijdens de vorstperiode 
 
Het preventieve winteronderhoud; indien hiervoor duidelijke aanwijzingen 
voorhanden zijn dient dit te worden uitgevoerd d.m.v. voorstrooien met dooikorrels 
/ wegenzout. 
Bij Artdeck dooikorrels gebruiken. 
Het strooien van dooikorrels/wegenzout tijdens de vorstperiode zal leiden tot groter 
verbruik dan bij dichte deklagen, dit i.v.m. waterdoorlatendheid van het Artdeck® 
/ Lightdeck®. Na elke winter moet het dek worden afgespoten 
 
Belijning (indien van toepassing) 
 
Gedurende de onderhoudscyclus dient rekening te worden gehouden met de 
eventuele en type belijning, welke op het Artdeck® / Lightdeck® is aangebracht. 
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Elk type belijning moet voorzichtig gereinigd worden, maar niet met mechanische 
belasting en ook niet met hogedrukreiniger. 
 
 
 
 
Speciale behandelingen: incidenteel, maar wel direct na constatering 
 
Een normale vervuiling zoals vogeluitwerpselen, bandensporen e.d. kunnen worden 
verwijderd met behulp van een hogedrukreiniger. BELANGRIJK: alleen water 
gebruiken – géén zeep of andere chemische toevoeging. 
De maximale druk moet 90 bar zijn 
De minimale afstand tussen de spuitlans en het deck moet 20 cm zijn. In plaats van 
een spuitlans kan ook een bak met nozzles gebruikt worden. 
 
 
Het verwijderen van kauwgumresten kan geschieden d.m.v. bevriezen met CO2 
(koolzuur), spuitbusjes (b.v. Selon frost van Lever Otare – Enschede) of door 
Gumbusters Benelux uit Zoetermeer. De resten zullen hierdoor verharden en 
eenvoudiger te verwijderen zijn. 
 
Het verwijderen van hardnekkige zwarte strepen/rubberstrepen is mogelijk met het 
product J.T.R. van de fa. Kastrop uit Zoetermeer. Tel. 0031 79-311550 
 
Belangrijk: Bij olie- of benzine lekkage dient het materiaal direct schoongemaakt te 
worden met zeepsop of met een ontvettingsmiddel zodat het materiaal niet kan 
worden aangetast of gaan zwellen. 
 
Bij zeer sterke vervuiling raadpleeg dan de leverancier BRS Deck Systems BV. Doe 
dit ook bij het constateren van zware beschadigingen. 
 
Opmerking: 
 
Leverancier behoudt zich het recht voor om dit informatieblad te wijzigen. 
Verzekert u ervan dat het informatieblad niet door een recentere versie is 
achterhaald. Deze informatie wordt door ons naar beste weten verstrekt, maar 
geen enkel recht of garantie, expliciet of impliciet, wordt hierbij gegeven. 
 
 


