
Markisväv: Skötselråd & information 
Teknisk information  
Tekniska vävar har trots stor noggrannhet i tillverkning och konfektion, kännetecken som för en 
lekman verkar vara felaktigheter. Detta kan ibland leda till klagomål och reklamationer: Dessa 
avvikelser är inte sådana som påverkar tygets livslängd. Vik och skrynkelmärken är omöjliga att 
undvika. Dessa märken kan ses som streck på väven. Optiska fel anses ej vara grund för 
reklamation.  

Markisvävens bredd är 120 cm. Vid tillverkning av en markisduk sys tyget löpande ihop i 
stadkanterna tills aktuellt mått uppnås. Skarvning utförs med dubbelsöm och  ytterkanterna 
fållas. Skarvarna kommer inte alltid symmetriskt. 

Viktigt att tänka på: Väv är ett formbart material vilket medför att det alltid blir viss 
skrynkeleffekt på en markisduk. Skrynklor och våffelmönster uppstår vanligtvis på väven 
mellan de hopsydda våderna. Detta blir extra synligt när markisväven rullas in. 

Väven tillverkas av akrylfiber och är impregnerad mot mögel och röta. På grund av att väven är 
impregnerad kan det i början uppstå vita märken eller ljusa streck i väven som en följd av 
hantering i sömnad och montage. Dessa märken är mest tydliga då väven är ny innan väven 
mjuknat i väder och vind. Variationer i skrynkeleffekt och impregneringsmärken kan skilja 
mellan olika vävdesigner. 

Skötselråd
 För att hålla markisen fräsch rekommenderas att skölja av den med vatten några gånger per år. 
Använd en vanlig vattenslang (högtryckstvätt kan skada väven). För att ta bort ingrodd smuts, 
handtvätta med en mjuk borste och ljummet vatten (ej över 40grader). Använd såpa, diskmedel 
eller markistvättmedel. Starkare lösningsmedel eller maskintvätt förstör markisväven.  

Solskydd eller regnskydd 
En markis är avsedd som solskydd. Väven är inte helt vattentät och det kan förekomma 
vattenläckage, bla i sömmar då det regnar. Vattenläckaget minskar ofta med tiden då markisen 
hängt ute i väder och vind. 

Varning gällande terrassmarkis: Låt aldrig markisen vara utfälld vid kraftigt regnväder. Vid 
sådana förhållanden kan vattensäck bildas i markisduken. Belastningarna på markisen blir  
mångdubbelt större än normalt. Väv samt markiskonstruktion kan därför skadas allvarligt. 
Generellt kan sägas att ju större fallvinkeln är på markisen, desto mindre risk för vattensäck i 
markisduken. 

Skrynkelmärke mitt på våden Vikveck Skrynkelmärken vid söm 


