
 

 

 

Vedligeholdelse 
 
 
Galvaniseret stål 
Ved galvaniseret stål kan samlinger og kanter antage en brunlig nuance, men i løbet af 1 til 2 måneder udlignes 
overfladen gradvist til en mat grå farve. Skulle der komme små ridser og skrammer i brevkassen, der antager en brunlig 
farve, vil også disse med tiden udlignes.  
Dette betyder, at du har en brevkasse der holder sig pæn i mange år. 
 
Vi anbefaler, at man vasker brevkassen 3-4 gange om året i en mild sæbeopløsning. Mangelfuld vedligeholdelse kan 
medføre rustangreb. 
 

Varmgalvaniseret stål 
Galvaniseringen foregår ved nedsænkning i ca. 450 grader flydende zink. Denne proces beskytter mod rust, men er 
meget "hård" ved stålet, der kan slå sig. På overfladen kan der forekomme zinkansamlinger og aske, men overfladen vil 
hurtigt blive ensartet og mat. 
Skulle brevkassen få en skade, hvor det rå jern bliver blotlagt, vil zinken langsomt men sikkert udjævne forskellen. 
 
Vi anbefaler, at man vasker brevkassen 3-4 gange om året i en mild sæbeopløsning. Mangelfuld vedligeholdelse kan 
medføre rustangreb. 
 

Lakerede brevkasser 
Vi anbefaler, at du vasker brevkassen 3-4 gange årligt med en våd klud. Brevkasser med glat lak kan med fordel 
voksbehandles, således at smuds ikke så let sætter sig fast. 
 
Brevkasser med strukturlak bør ikke voksbehandles. 
 

Rustfrit stål 
For at beskytte overfladen mod ridser under produktionen, er stålet belagt med en tynd folie, som skal fjernes før 
ibrugtagning. Eventuelle limrester kan fjernes med sprit. Skulle der være stemplet et nummer på stålet, kan dette fjernes 
med acetone. 
 
Selvom stålet er "rustfrit" kan der forekomme anløbninger, der ikke ser så pæne ud. Derfor anbefaler vi at brevkassen 
jævnligt vaskes i en mild sæbeopløsning, og efterfølgende indsmøres i et tyndt lag syrefri olie. Dette gøres min. 4 gange 
årligt. 
 
Skulle der forekomme anløbninger, der ikke kan fjernes med sæbevand eller olie, kan disse slibes let med fint 
smergellærred. Brevkasssen skal efterfølgende indsmøres med et tyndt lag syrefri olie. 
 

Kobber 
For at beskytte overfladen mod ridser under produktionen, er kobberet belagt med en tynd folie, som skal fjernes før 
ibrugtagning. 
Ønsker du at bevare den blanke overflade, skal denne vedligeholdes med produkter beregnet til pudsning af kobber. 
 
Ønsker du en patineret overflade, skal polering og anden behandling af overfladen undgås. Patineringen sker når 
kobberet udsættes for varme, vand, salt, urenheder, forurening fra luften og lign. Den belægning, der opstår, kan variere 
meget i farven og skifter over brun til sort/blålig. Belægningen er sjældent ensartet, hvilket kan medføre et skjoldet 
udseende. Først efter en årrække opnår kobberet en dækkende irgrøn farve. 
 

Aluminium 
Anodiseret aluminium har en legering der gør den vejrbestandig. Den behøver ikke nogen speciel pleje, og efter et års tid 
opnår den en matgrå patina. 
 

Plast 
Plastmaterialerne er UV-beskyttet, hvilket sikrer en brevkasse der ikke blegner i solen. 
 
Vi anbefaler, at man vasker brevkassen 3-4 gange årligt med en mild sæbeopløsning. 
 

Bevægelige dele 
Bevægelige dele bør smøres 2 gange årligt for at undgå unødig slitage og eventuelle mislyde. Låsen bør om vinteren 
smøres med låseolie. 


