GEBRUIKSAANWIJZING CORTENSTAAL PLANTENBAKKEN
UITPAKKEN & PLAATSEN
-

De cortenstaal plantenbak dient direct na levering uitgepakt te worden zodat het eventueel vocht tussen de verpakking en
het product niet opgesloten zit. Dit kan ongelijkmatige roestvorming veroorzaken.

-

Cortenstaal plantenbakken moeten altijd rechtstreeks op een vlakke ondergrond en stabiele ondergrond geplaatst worden.

-

De bakken worden ongeroest afgeleverd, met enkele weken/maanden zijn de bakken volledig geroest. Hoewel de patina
permanent is, kan het voorkomen dat er, zeker in de eerste maanden, onder invloed van bijv. regen wat uitspoelt / afgeeft.

VULLEN
Volledig vullen met potgrond

De cortenstaal plantenbak dient gevuld te worden op
onderstaande manier.
! Gebruik nooit hydrokorrels / kleikorrels, deze blijven
permanent vochtig. Hierdoor stopt het roestproces niet en
kan schilfervorming ontstaan.

1.

Voor de benodigde afwatering zijn in de bodem gaten
voorzien. Plaats over de voorgeboorde gaten een
stukje antiworteldoek zodat grind / grond niet kan
wegspoelen.

2.

Breng een laag van ca. 5 cm met grof grind aan. Geen
hydrokorrels. Hierop plaatst u antiworteldoek.

3.

Vul de volledige bak met een goede potgrond, geschikt
voor plantenbakken, tot net onder de rand. Druk
tussentijds de potgrond aan om zo verder inklinken te
voorkomen. Let bij de hoeveelheid ook op de grootte
van de kluit van de planten.

4.

Plaats de planten. Druk de grond goed aan zodat de
wortels contact maken met degrond. Eventueel kunt u
tussen de planten decoratief boomschors of keitjes
plaatsen. Dit voorkomt tevens snelle uitdroging.

Plaats antiworteldoek over de aanwezige
afwateringsgaten
Ca. 5 cm grof grind met antiworteldoek t.b.v. een goede
afwatering

ONDERHOUD
Cortenstaal behoeft nagenoeg geen onderhoud, enkel oppervlakkige verontreiniging zoals zand, bladeren etc. verwijderen.
Bovendien kunt u de bestaande roestlaag/patine, fixeren met Owatrol Vernis. Hierdoor beperkt u het afgeven.
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, hogedrukreiniger of schuursponsjes, dit kan vlekken / doffe plekken
veroorzaken.
Roest versnellen
Als u de bak ontvangt is deze ongeroest. Met de Adezz ontvetter + roestversneller is het roestproces aanzienlijk te versnellen.
Vooral is droge perioden is dit aan te raden om snel tot een mooi resultaat te komen.
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