Onderhoud van poederlak
Periodiek onderhoud
Tijdens het wassen van ramen en gepoederlakte materialen is het zeer belangrijk de profielen ook mee te nemen. Het is aangeraden te
wassen met koud water waar een neutraal reinigingsmiddel aan toegevoegd is. Achteraf mag men niet vergeten overvloedig na te
spoelen.

Aanbevelingen voor grondig onderhoud:


Lage temperatuur te reinigen oppervlak: is de temperatuur van het oppervlak te hoog (meer dan 25 °C), dan zal het
reinigingswater te snel opdrogen, waardoor er chemische residuen op het oppervlak achterblijven.



Geen schurende of abrasieve producten gebruiken: in bepaalde schuurmiddelen zitten er korrels die het vuil evenwel
van het gecoate oppervlak wegschuren, maar die daarbij ook de coatinglaag zelf beschadigen. Ook een schuurspons gebruik je
beter niet. Een zachte spons, microvezeldoek of zachte borstel zijn aangewezen.



Geen sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen: allesreinigers, ontvetters etc tasten de levensduur/kwaliteit van de
coating aan.



Oplosmiddelen: Men mag geen oplosmiddelen gebruiken die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethersof
gehalogeneerde koolwaterstoffen bevatten.



Verwijderen van vet, olie of roet: zware vervuiling van dit type kan enkel gebeuren met aromaatvrije wasbenzine of
isopropylalkohol. Hardnekkige resten kunnen mechanisch verwijderd worden d.m.v. een zachte, witte potloodgom.



Koud water: enkel koud, zuiver water mag gebruikt worden, eventueel in combinatie met een neutraal ontvettend
reinigingsmiddel.



Overvloedig spoelen: Dit is noodzakelijk om te vermijden dat residuen van schoonmaakmiddelen op profielen achterblijven
en de coating aantasten.



Geen stoomreinigers of hogedrukreinigers met vuilfrees: deze toestellen kunnen schade berokkenen aan de
coatinglaag.

Producten om te reinigen
Periodi Clean : Vuiloplossend – Ontvettend – Beperkt kalkoplossend (periodiek gebruik)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Het oppervlak met stromend koud water spoelen om alle niet vastzittend vuil, zand, stof te verwijderen.
Periodi Clean met een spons, microvezeldoek of zachte borstel aanbrengen in een verdunning met water van 1:1 tot 1:6.
Verbruik ongeveer 50g/m².
10 tot 20 min. laten inwerken.
Grondig naspoelen met zuiver koud water. Het gebruik van een hoge druk reiniger
kan van op een afstand van minimaal 1 meter van het oppervlak. Geen vuilfrees of
stoomreiniger gebruiken.
Natuursteen en blauwe steen dorpels grondig naspoelen
Na spoeling het oppervlak met zuivere (vrij van reinigingsmiddelen) niet pluizende
doek of zeem drogen.

Gloss & Protector : Conserverend (1x per jaar)
1.
2.
3.

Het te behandelen oppervlak moet gereinigd en droog zijn en niet warmer dan 25°C.
Zuinig maar puur met een niet pluizende doek inwrijven. Verbruik ongeveer 25-40 g/m².
Bij grote absorptie door verkleurd of schraal lakwerk, de procedure een tweede keer herhalen.

Aansprakelijkheid
Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot
enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.
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