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Govaerts Recycling NV
Kolmenstraat 1324

3570 Alken
Belgium

conforme aux exigences de sécurité 
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Montage
Het toestel wordt compleet gemonteerd geleverd en dient 
ingraven te worden en gefundeerd met gestabiliseerd zand

Materiaalgebruik
• Massieve recycling kunststof (PE) planken, in de massa 

gekleurd
• RVS schroeven en RVS nagelpluggen
• Nieuw PE-plaatmateriaal, UV bestendig

Onderhoud
Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een 
minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw 
zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen 
om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de 
kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en 
andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer 
geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en 
dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg 
makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-
reiniger met een maximale druk van 100 bar
is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden 
en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige 
straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.
Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming 
geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte 
hechting optreden.

Inspectievoorschriften
Visuele inspectie:
Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 
wekelijks.

Functionele inspectie:
Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 
4-maandelijks.

Grote inspectie:
Jaarlijks

Waaraan extra aandacht besteden bij een functionele of 
een grote inspectie?
• Zitten alle onderdelen vast?
• Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen 

uitsteken?
• Vandalisme

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele
onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certifi caat i.v.m. 
dit product anders ongeldig wordt.

Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certifi caat.

Gebruikshandleiding art.nr. GP78

“Winkeltje”
(versie 2019-10-10)

De meest recente versie is steeds te vinden op www.govaplast.com.
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Fundatie in beton van 40 x 100 cm en 22 cm hoog
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Fundatie in gestabiliseerd zand volstaat.
De palen zitten immers ook gekneld in de bestrating.
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Plaatsing
Dit speeltoestel wordt steeds volledig gemonteerd geleverd.

Veiligheidszone
Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm 
rondom het toestel. 

Geen valbrekende ondergrond vereist
Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. 
Daarom mag het toestel op een harde ondergrond geïnstalleerd 
worden. Zie onder ook ivm verankering in los materiaal (zandbak, 
schors, e.d. ).
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