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Säkerhet och skötsel av 
din balkong  
 

Produktbeskrivning 

(obs denna är en generell beskrivning av de produkter som TBO-

balkongen består av. En preciserad och kundanpassad version levereras 

till varje enskild kund.) 

 

Aluminiumräcke 

Räcket är byggt av natureloxerade eller lackerade aluminiumprofiler med 

tillhörande beklädnad.  

Smidesräcke 

Räcket är en svetsad, varmförzinkad och lackerad stålkonstruktion.  

Stål 

Stålet är en svetsad samt varmförzinkad stålkonstruktion. Ibland lackerad. 

Lättbalkong (plattan) 

Vår s.k. lättbalkong är av en svetsad samt varmförzinkad 

golvramskonstruktion, väggstål samt bultat balkongräcke. 

Balkongskivan är tillverkad av fiberarmerad betong och limmade på 

underliggande stålram med lim typ Tremco PL 400. 

Prefabbalkong 

Betongplattan är tillverkade i vattentät armerad betong av kvalitet K40. 

Täckande betongskikt är minst 25 mm. Ovansidan på balkongen är rollad 

och undersidan är gjuten mot slät form. Balkongplattan är tillverkad efter 

gällande svenska normer. 

 

Rengöring och skötsel 

Vid eventuell frysning på balkongplattorna skall plattan sandas (ej saltas) 

för att minimera risk för personskador. Syror får inte användas. 

Oftast räcker det med en kraftig sköljning med 70-80 gradigt varmt vatten, 

annars ett milt rengöringsmedel. 
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Använd ALDRIG slipande material som stålull och Scotch Brite liknande 

borstar eller krämiga rengöringsmedel med fast slipande innehåll. 

 

Säkerhet 

Rent generellt gäller att vid all åverkan på en balkong, t ex borrning för att 

sätta upp en blomampel, upphör garantin att gälla. Vill du ändå göra det så 

fråga TBO om en instruktion. 

Justeringar på balkongen och dess delar får endast utföras av fackfolk!   

Lämna aldrig barn ensamma på balkongen och tänk på var du ställer 

möbler så de inte kan klättra över räcket. 

Ta inga onödiga risker genom att t ex sitta på räcket. 

Visa hänsyn till dina grannar. 

Har du andra frågor som rör säkerhet eller skötsel ber vi dig att ringa vårt 

kontor och prata med Lena Jakobsson, tel: 0589-866 00 måndag - torsdag 

kl. 8-15, fredag 8-13.30 (lunch 12-12.35). 

 

Ha så skönt på din nya balkong! 


