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SOLAFSKÆRMNING | UDELIV | GLASLØSNINGER Vigtig information omkring markiseduge der anvendes på vores terrassemarkiser og pergolamarkiser.

Dugen på en markise er et teknisk højtydende produkt, hvis primære formål er at afskærme effektivt for solens stråler. Med den rette hældning kan en markisedug til en vis grad 

anvendes i regnvejr som paraply. Dugen er sammensat af 100% akryl eller 100% polyester som er 100% gennemfarvet ved spindysefarvning. 

Dette giver dugen en meget høj farveægthed, og dugen vil kun meget langsomt miste farven.

En markisedug har dog visse begrænsninger og nogle egenskaber som man bør være opmærksom på.

Knækfolder, folder/bølger og strækning af dugen som omtales nedenunder denne tekst kan rent teknisk ikke kan undgås. 

Disse egenskaber har ingen tekniske følger for markisens dug, ændrer ikke levetiden og er ikke reklamationsberettigede.

Knækfolder
Folder/bølger i dugen omkring 

syninger/svejsninger

Strækning af dugen omkring 

syninger/svejsninger af siderne

Modstandsdygtighed overfor 

regnvejr

Ved håndtering af markiseduge som ved 

produktion af markiser eller ved  

udskiftning af duge på markiser, kan der 

opstå knækfolder. Disse knækfolder ses 

som skygger i dugen eller streger og 

fremgår især på lysere farver duge.

Ved samlinger på markiseduge vil der altid 

opstå folder eller bølger i dugen. Dette kan 

mindskes (men ikke fjernes) hvis man evt.

anvender en højfrekvent svejst dug uden 

søm/syninger.

Uanset om man syr eller svejser dugen 

sammen, lægges dugen dobbelt i selve 

samlingen, hvorved man får en større 

rullediameter og dermed et uensartet træk 

i dugen hvorved folderne opstår.

Markisedugens side-søm får pga. den 

konstante spænding fra markisens arme 

(fjedre) den absoluttet topbelastning. 

Dette resulterer i at dugen kan få folder på 

syningerne i siderne og/eller hænge lidt 

slapt igennem.

En markisedug af akryl eller polyester kan 

ikke betegnes som 100% vandtæt. 

Med den rette hældning på dugen, vil 

imprægneringen sørge for at vandet fra let 

regnvejr løber af.

Ved langvarig og kraftig regn vil dugen 

blive gennemblødt og der kan dryppe 

under dugen.

Markiser må aldrig være ude i kraftig 

regnvejr.

Rengør aldrig en markisedug med højtryk

Fjern løstsiddende smuds regelmæssigt

Dugen må ikke være rullet sammen i våd tilstand i 

længere tid. Skal tørres hurtigst muligt.

Markisedugen må kun rengøres med mild sæbe 

og lunkent vand. Brug aldrig stærke 

rengøringsmidler eller andre kemikalier.


