Skötsel &
underhåll
Stålnätspanel
Skötsel och underhåll
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Årliga inspektioner utförda av auktoriserat serviceföretag rekommenderas.
Kontrollera alla anslutningar som gjorts under installationen och justera om nödvändigt.
Visst underhåll kan utföras av ägaren efter noga läst anvisning.
Skydda staketet mot frätande ämnen som: alkalier, syror, etc. Följ Riktlinjer för produktsäkerhet.
Pulverlackade element ska rengöras minst en gang om aret, eller oftare om nedsmutsningen är betydande.
Kontrollera regelbundet fastsättningen av alla gängade leder
Kontrollera regelbundet övergripande tekniskt skick

Rengöringsregler
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Vid tvätt, använd rent vatten med en liten mängd av neutralt eller svagt alkaliskt tvättmedel, med lämplig tvättduk.
Målade ytor måste vara kalla för att rengöras - max. temperatur 25 ° C
Kylrengöringsmedel far endast användas vid max. temperatur 25 ° C
Inga sura eller starka alkaliska rengöringsmedel far användas eftersom dessa kan attackera stålbasen.
Inga rengöringsmedel som repar eller skadar färgen far användas.
Inga organiska lösningsmedel som innehåller estrar, ketoner, alkoholer, aromatiska ämnen, glykol, eter eller klorerade
kolväten etc får användas. Ej heller rengöringsmedel med okänd komposition.
Inga rengöringsmedel som lämnas kvar på rengjord yta far användas.
Fett, olja, sotfläckar, lim, silikongummi eller klisterremsor kan avlägsnas med luktfria bensinkolväten.
Maximal behandlingstid far inte överstiga 1 timme. Rengöring kan upprepas efter minst 24 timmar om det behövs.
Lim, murbruk, kitt, fyllmedel, maskering och limband kan innehålla aggressiva kemikalier, sa deras effekt på färgbeläggning och basen måste testas före användning. Använd aldrig vattenstråle, tryckvätskor eller dammsugare

Målning
•

Vid behov bör zinkskiktförluster repareras med anti-frätande primer och ytbeläggning, enligt tillverkarens instruktioner, eller med zinkfärg.
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