Vedligehold af pulverlakeret komponenter
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Ved pulverlakerede overflader vil vedligeholdelsen begrænse sig til enkel rengøring.

Hyppigheden vil være bestemt af de krav, som stilles til de belagte komponenters udseende og udfærdigelHyppigheden vil være bestemt af de krav, som stilles til de belagte komponenters
se.
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Rengøring foretages mindst hver 6. måned. Facader beliggende i nærheden af stærkt forurenende kilder,
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Sørg for grundig efterskylning med rent vand, da de fleste rengøringsmidler indeholder afspændingsmidler.
Sørg for grundig efterskylning med rent vand, da de fleste rengøringsmidler
indeholder afspændingsmidler.

Vand aftørres med gummiskraber eller vaskeskind.

Vand aftørres med gummiskraber eller vaskeskind.

Brug af vaskemidler, som indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, vil kunne skade belægningen.
Brug af vaskemidler, som indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, vil kunne
skade belægningen.
Hård børstning
eller skrubning vil kunne give skæmmende skader i polyesterbelægningen og må undgås.
Hård børstning eller skrubning vil kunne give skæmmende skader i polyesterbelægningen og
må undgås.

Vi anbefaler, at emnerne voksbehandles (Autovoks) hvert 2´det eller 3´die år alt efter de miljømæssige påvirkninger. Dette gøres for at sikre en robust og glansfuld overflade.
Vi anbefaler, at emnerne voksbehandles (Autovoks) hvert 2´det eller 3´die år alt efter de
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Hvis der er kommer mørke streger etc. fra forurenende kilder kan/skal dette fjernes med polermiddel inden
Hvis der er kommer mørke streger etc. fra forurenende kilder kan/skal dette fjernes med
voksbehandlingen.
Vi kan anbefale polermiddel fra BASF (BRIL 852)
polermiddel inden voksbehandlingen.
Vi kan anbefale polermiddel fra BASF (BRIL 852), kan købes i Silkeborg farver & Lak.
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