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Tillykke med Deres nye Vespopark belægning som vi håber De i mange år fremover vil have 
stor glæde af.  
 
Vespopark systemet er kendetegnet ved at have meget høj slidstyrke, skridsikring samt flot 
finish. Belægningens udseende vil forandre sig med tiden, bl.a. pga. vejrpåvirkningen og slid. 
Der er tale om et robust produkt og selve belægningen er derfor stort set vedligeholdelsesfri, 
men nedenstående retningslinier bør dog som minimum følges.  
 
Normal rengøring:  
Der anbefales fejning af belægningen efter behov og der skal holdes rent så skarpe genstande 
som kapsler og knuste flasker ikke køres ned i belægningen. 
I den første tid skal man forvente, at der løsnes noget Dynagrip fra overfladen, hvilket øger 
behovet for fejning de første måneder efter ibrugtagning. 
 
Hovedrengøring:  
Kan foretages med en højtryksrenser (max 110 bar), hvis der er behov for dette. 
 
Forebyggende vedligehold: 
Underlaget gennemgåes periodevis for revner og såfremt der er opstået sådanne er det vigtigt 
at de hurtigst muligt repareres for at skaden ikke udvikler sig. Disse kan bl.a. opstå som følge 
af sætninger i konstruktionen og dermed overføres til den udlagte belægning. 
Periodevis vedligehold udføres med faste frekvenser (planmæssig) eller efter behov, med 
tidsinterval på måneds- eller årsbasis, afhængig af belastning. 
Større jord og bladansamlinger bør undgås idet dette vil kunne misfarve og skade belægningen 
og afløbene bør generelt holdes rengjorte.  
 
I øvrigt: 
Belægningen tåler ikke brug af åben ild 
 
En forudsætning for, at man kan opretholde det æstetiske udseende samt en lang levetid af 
overfladen er, at denne vedligeholdes i et tilstrækkeligt omfang i hele levetidsperioden. 

Nærværende vejledning er udarbejdet af VESLA Gulvteknik A/S, der forhandler ovennævnte 
produkt.  

Opstår der i øvrigt et vedligeholdelsesproblem af den ene eller anden art i forbindelse med 
Deres Vespopark belægning, så kontakt venligst leverandøren/VESLA Gulvteknik A/S.  

 


