
VEDLIGEHOLD AF UDENDØRSARMATURER

VIGTIG - LÆS HER

Da alle David Super-Light armaturer er fremstillet i materialer af høj kvalitet, holder de i mange år. 
Også selvom at de hæger ude, i alt hvad det danske vejr byder dem. Alt afhængig af forhold så som 
skygge, luftfugtighed, læ, havgus mm. Vil der med tiden komme belægninger eller insekter både i og 
på armaturerne. Dette skyldes ikke fejl på produkterne, men en helt naturlig konsekvens af, at de står 
ude året rundt. For at sikre bedst mulig udnyttelse af lyskilderne, bør armaturet rengøres en gang om 
året eller efter behov. Afskærmninger af polycarbonat og glas kan rengøres med en fugtig klud, evt. 
tilsat lidt mild universalt rengøringsmiddel. Alle skruer og bolte er af rustfast stål, hvilket forud sager 
galvanisk oxidering, som kan medføre, at de sætter sig fast. Dette kan undgås ved at smøre dem med 
grafit, zink- eller kobber-fedt ved det årlige eftersyn.

Galvaniserede overflader 
I forbindelse med neddypning i zinksmelten, sker der en reaktion mellem stålet og zinken, så zinken 
opnår en metallisk vedhæftning til stålet. Dermed opnås en meget stærk og holdbar belægning. Zink 
er et uædelt metal i forhold til stål, og derfor vil mindre skader/sår i zinkbelægningen være beskyttet 
katodisk, og behøver derfor ikke at blive repareret. Den lyse zinkoverflade vil med tiden og vejrliget 
antage en mørkere patina. Algebelægning, alm. støv og skidt fjernes nemt med dertil beregnede mid-
ler og, derudover er varmforzinkningen totalt vedligeholdsfri i hele dens levetid.

Malede overflader 
Alle vore malede overflader er først galvaniserede, og derefter pulverlakeret for bedst mulig holdbar-
hed. Pulverlak udmærker sig ved, at det har meget god vedhæftning og vedligehold er reduceret til et 
minimum. Til vedligeholdelse anbefaler vi rengøring med 6 mdr. intervaller, dog bør udsatte kompo-
nenter rengøres oftere. Almindeligt snavs fjernes med mild universalt rengøringsmiddel uden slibeef-
fekt og opløsningsmidler. Du kan med fordel bruge autoshampoo evt. tilsat voks. Tør efter med en tør 
fnugfri klud for at undgå skjolder og striber.

Rustfast stål 
Rustfast stål er kendt for at være det letteste materiale at rengøre og vedligeholde og med den rette 
pleje, vil materialet se pænt ud i mange år. Anvend et mildt universalt rengøringsmiddel på en blød 
svamp, klud eller børste til at fjerne snavs. Brug aldrig et Klorholdigt rengøringsmiddel. Ved kystnære 
områder eller hvor armaturer og standere udsættes for salt fra vej, kan der forebygges med et tyndt 
lag olie. Anvend f.eks. WD40, og tør efter med en ren og tør bomulds klud.

Kobber
Produkter af kobber er ikke overfladebehandlet, og kræver ikke yderligere vedligehold end afskærm-
ninger. De vil med tiden antage en smuk og naturlig patina, som, afhængig af det omgivende klima, 
kan variere en del. Det er dog uhyre vigtigt at undgå fingeraftryk under montage og rengøring, da det-
te vil ætse i overfladen og efterlade mærker. Er uheldet alligevel sket, kan almindelig pudsecreme dog 
gøre skaden god igen. Rengøring bør begrænses til aftørring med en tør blød klud. Patinaen eventuelt 
fremskyndes lidt ved afvaskning med et salmiakholdigt rengøringsmiddel og efterfølgende aftørring. 
Graden af patinering styres nemt ved den til der går fra det påføres, til det vaskes af igen.

Der ydes 10 års garanti mod gennemtæring på alle vore armaturer


