Onderhoudsadvies

Inleiding:
Om de visuele kwaliteit en de esthetische uitstraling van de onze
producten in stand te houden adviseren wij periodiek , minstens
tweemaal per jaar en aan de kust vier maal per jaar, de onderstaande
schoonmaak en / of onderhouds - werkzaamheden op te volgen. De
kwaliteit van de poedercoating gaat in de loop der jaren achteruit.
Periodiek reinigen van de coating verlengt de levensduur aanzienlijk.
De reinigingsfrequentie wordt in belangrijke mate bepaald door de
locatie, de vervuilingsgraad , de aard en mate van belangrijkheid en
door de gewenste visuele aspecten . Indien het oppervlak periodiek
beregend wordt zal het oppervlak minder vervuiling ondergaan.
Schoonmaakmiddelen:
Alle schoonmaakmiddelen die toegepast worden moeten pH neutraal en op natuurlijke basis zijn ( waarde tussen 6 - 8 ). Ze mogen
geen krassende of schurende bestanddelen bevatten. Na het
reinigen altijd naspoelen met schoon leidingwater. Laat de leverancier van de schoonmaakmiddelen goed adviseren welk middel het
meest geschikt is voor de toepassing en lees goed de instructie op
de verpakking.
HOUT
De toegepaste houtsoort behoeft voor de verduurzaming geen
speciale behandeling. Een eigenschap van hout is dat het onder invloed van zonlicht / UV zal vergrijzen en dat er kleine (oppervlakte)
scheurtjes en barstjes kunnen ontstaan. Daarnaast kan er lichte
vervorming optreden. Vergrijzen kan worden voorkomen door het
hout te behandelen met een hout behandelingsproduct . Gebruik
hier bij voorkeur een product op oliebasis voor. Bij de aanschaf van
een behandelingsproduct: volg altijd de instructies van de fabrikant.
Let wel, als een oliesysteem toegepast wordt, vergt dit regelmatig
onderhoud. Doet men dit niet, dan zal het hout plaatselijk verkleuren
/ vergrijzen en vlekkerig worden . Dit is een belangrijke afweging
die gemaakt moet worden: onderhouden, of mooi vergrijzen. Het
houtwerk kan gereinigd worden met een sopje van zachte zeep of
allesreiniger. (zie schoonmaakmiddelen) In het voorjaar: Het hout
ontdoen van groene aanslag met een algendoder / groene
aanslagreiniger of schoonmaakazijn oplossing .
Let op: Houtwerk nooit reinigen met een hogedrukreiniger!
Door het uitspoelen van zachte nerf raakt het hout onherstelbaar
beschadigd!

HPL (FIBER-serie)
HPL bladen zijn eenvoudig te reinigen, waarbij geen speciale
schoonmaakmiddelen noodzakelijk zijn. Het dagelijkse vuil kan
verwijderd worden met een zachte, vochtige doek. Verwijder vuil
en vlekken het liefst direct. Hardnekkige vlekken en aangekoekte
resten kunt u verwijderen met een sopje (zie schoonmaakmiddelen). Overmatig vocht dient, zeker op de fineerbladen, te worden
vermeden. Gebruik geen meubelpoetsmiddelen en middelen die
wax bevatten.
Overmatig vocht dient, zeker op de fineerbladen, te worden vermeden. Deze laten een laag op het oppervlak achter die makkelijk
verkleurt, vlekt en vegen kan achterlaten. Plaats nooit hete voorwerpen op het blad, gebruik hiervoor een onderzetter. Zorg er voor
dat het blad niet in aanraking komt met scherpe voorwerpen, dit
kan namelijk krassen veroorzaken. Hetzelfde geldt voor zwaardere
voorwerpen.
STAAL
1.
2.
3.
4.

Grof vuil verwijderen d.m.v. afspuiten met
leidingwater;
Besproeien en laten inwerken schoonmaakmiddel;
Handmatig de vuilaanslag verwijderen met een “non
- woven nylon” handpad wit;
Aansluitend grondig naspoelen met leidingwater.
(gebruik eventueel een vloeibare was toevoeging als
extra beschermlaag).

Roestplekjes
Indien er plaatselijk roestplekjes zijn ontstaan, moeten ofwel
geschikte vloeibare reinigingsmiddelen gebruikt worden of
gespecialiseerde reinigingsfirma’s ingeschakeld worden. Het
gebruik van vloeibare reinigingsmiddelen kan als volgt worden
toegepast*:
A. Vervuiling met organisch zuur verwijderen.
•
Organisch zuur ** onverdund aanbrengen met spons
in de geslepen richting.
•
Spons uitspoelen met koud water. (Gebruik waterdi
chte handschoenen en een veiligheidsbril)
B. Vervuiling verwijderen en beschermlaagje aanbrengen
met basische reiniger.
•
Neutrale en milde reiniger* verdund aanbrengen met
plantenspuit.
•
Droog maken met tissue of schone doek.
(Gebruik waterdichte handschoenen)
(*Raadpleeg te allen tijde de gebruiksaanwijzing en het veiligheidsinformatielabel van het betreffende product.) (** In het belang van goed beheer en om aanspraken op eventuele garantie
te kunnen maken moet een logboek bijgehouden worden van de
schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden.)

Let op: Het eerste jaar dient het 4 keer te worden gereinigd en
daarna l keer per jaar. Echter, de frequentie is mede afhankelijk
van de vervuiling.
Let op: In geen enkel geval mogen koolstofstalen schuurmiddelen,
zoals staalwol of chloride houdende materialen gebruikt worden.
Beschadigingen
•
Thermisch- of sendzimir verzinkt staal met poeder
coating: Controle op beschadigingen en indien nodig
werk dan de beschadigingen bij met verf bijvoorbeeld
met een lakstift of een spuitbus in de juiste kleur.
•
RVS: Controle op beschadigingen en indien nodig
werk dan de beschadigingen bij met ‘’scotch brite’’.
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