
Teknisk informasjon – Markiseduk 

Mål – standard 

Min projeksjon/utfall 150 cm 

Maks projeksjon/utfall 500 cm 

Min bredde 50 cm 

Maks bredde 900 cm 

Min høyde kappe 10 / 15 cm 

Maks høyde kappe 30 cm 

• Sterkt vannavstøtende duk laget av 100% teflonbehandlet akryl
• Leveres i en rekke dukfarger og -mønstre
• Passer de fleste markiser

Teknisk data 

Vekt  
(DIN EN 12127) ~ 300 g/m2 

Tekstilbredde  
(avstand mellom skjøt) 120 cm 

Vannavstøtning 
(EN ISO 4920) 100 

Vannsøyle 
(EN 20 811) ~ 300 mm 

Strekkfasthet [daN/5 cm] 
(DIN EN ISO 13934-1) 

~ 140 / 95 
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Oppmåling og produktinformasjon 
Markiseduk bestilles på følgende mål: 

• Bredden på duk er dukens totalbredde. Etterlat min. 1 cm klaring på hver side av duk i
festesporene på rull og frontprofil (den smaleste av dem).

• Lengde på utfall/projeksjon er den totale lengden til duken. Mål utfallet til markisen din, og
legg deretter til ~30 cm for å dekke en runde rundt rullen.

• Høyde på kappe bestilles enkelt etter eget ønske. Her kan du matche høyden på din gamle
frontkappe, eller prøve deg frem med en ny stil.

Mål for dukens festespor i markisen: 
Vær oppmerksom på at festene for 
markiseduken kun er tilgjengelig i 
standardstørrelsen. Åpningen til festesporet til 
markisen bør være på ca. 6 mm for å tillate 
duken å gli inn. PVC-snoren som er tredd i 
markisen (for å gi den fyldighet og feste i 
markisen) er 6 mm i diameter. Når duken 
regnes inn er det derfor nødvendig med minst 
9 mm klaring inne i festesporet. Har du mindre 
klaring enn dette, anbefaler vi at du beholder 
PVC-snoren fra den gamle markiseduken og 
bytter den inn i den nye ved behov.  

Fallvinkel til terrassemarkise: 
For å sikre tilstrekkelig avrenning under nedbør 
bør fallet på duken være minst 15°. Fallvinkel 
kan justeres på de fleste markiser.  
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Utskifting av markiseduken: 
Vær oppmerksom på at flekker og andre synlige produksjonsfeil må reklameres på før duken 
installeres. For å unngå at du selv påfører skade eller skitner til markisen, anbefaler vi at du vasker 
og tørker over alle komponentene på markisen som duk kan komme i kontakt med før du 
påbegynner installasjonen. Legg duken riktig vei på et rent underlag ved monteringsforberedelsen, 
f.eks. en tørr, nyvasket terrasse eller en ren presenning.
Unngå også å ha skitne hender når du jobber med
markiseduken.

Kanten på rull og frontprofil er ofte skarp på endene. Vær 
derfor varsom når du trer inn den nye duken: Hold duken 
rett ut når den blir tredd inn for å unngå at den skraper mot 
de skarpe kantene, og tre duken inn i retning med de 
utvendige sømmene, og ikke mot. Se bildet til høyre.  

Skjøt i duktekstil: 
Ettersom duktekstilet leveres i avgrensede bredder vil det vanligvis forekomme skjøt i duken. Denne 
skjøten, selv om etterbehandlet med teflon, er i praksis en punktering av duktekstilet. Derfor kan 
mindre ansamlinger av dråper dannes på undersiden av skjøtene dersom markisen benyttes i 
regnvær. I skjøtene ligger duktekstilet dobbelt, hvilket i visse tilfeller kan forårsake følgende: Noe 
bølging i tekstilet nær skjøtene (1 og 2), bølging på midten av tekstilet (3), bølging langs kantene (4) 
eller fall i ytterkant (5). Disse effektene kan for terrassemarkiser forverres dersom duk rulles inn og 
oppbevares i fuktig tilstand.  
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