
Porszórt felületű tárgyak tisztítása, karbantartása

Tisztítási előírások

Ha felmerül a színváltozás lehetősége, mindig előzetes próbát kell végezni.

Csak tiszta, hideg vizet, és kis mennyiségű semleges kémhatású (pH 5 – 8) mosószert 
használjunk, amit puha, nem koptató hatású anyaggal, ronggyal, ipari vattával vigyünk fel. 
Erős dörzsölés nem megengedett. A dörzsöléstől a felület matt lesz.

Építési szennyeződés eltávolításához (cementtej, meszes fröcskölés) enyhe savas, vizes 
anyagot szabad használni, például étkezési ecetet, 1:1 arányban vízzel higítva.

Zsírfoltok, ujjlenyomatok eltávolításához a mikroszálas törlők használata ajánlott.

Erősen zsíros, olajos vagy kormos szennyeződés  eltávolításához nem aromás 
szénhidrogén használható. Ragasztó, szilikon, vagy ragasztószalag maradványok 
eltávolítása is ezúton történhet. Fontos, hogy ezeket azonnal el kell távolítani. Nem látható
helyeken előzetesen próbát lehet végezni.

Nem szabad észter, keton, alkohol, aromás, vagy halogénezett szénhidrogén, vagy 
hasonló tartalmú oldószereket használni.

Nem szabad karcoló, koptató hatású anyagot használni.

Nem szabad savas, vagy alkalikus tisztítószereket használni.

A tisztítószerek legfeljebb 25 fokosak lehetnek. Ne használjunk gőzborotvát, vagy 
nagynyomású tisztító berendezést.

A tisztítás során a tisztítandó felületek sem lehetnek 25 foknál melegebbek.

A tisztítószereket nem szabad egy óránál hosszabb ideig használni. Szükség esetén a 
tisztítást legalább 24 óra elteltével lehet megismételni.

A felületet a tisztítás végeztével azonnal tiszta hideg vízzel le kell öblíteni. 

Fugatömítő anyagok, és egyéb segédanyagok, mint üvegezési segédanyag, kenő-, fúró-, 
vágóanyag, ragasztók, fugázó anyagok, kitt, ragasztó- és fedőszalagok, stb, amelyek a 
bevonatos felólettel érintkezésbe lépnek, semleges pH értékűek legyenek és ne 
tartalmazzanak a lakkozást károsító összetevőket. A napsugárzás erősíti ezek kémiai 
agresszivitását. Az említett anyagok és a bevonat összeférhetőségét a felhasználás előtt 
ellenőrizni kell.

Ezek az ajánlások gondos vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapszanak és nem
zárják ki esetenkénti próbák elvégzését. Legjobb tudásunk szerinti tájékoztatást 
tartalmaznak  és semmilyen jogi elkötelezettséghez nem vezetnek.



Garanciális feltételek

A garancia időtartama alapesetben az iparági szabványként elfogadott 1 év.
A kiterjesztett garancia minden esetben egyedi megállapodás tárgya.
A megrendelő kötelessége a beépítés előtt az elkészült anyagot, terméket ellenőrizni, 
hogy hibás porfestett anyag, termék ne kerüljön felhasználásra. 

Azonnali garancia vesztéssel jár:

• szakszerűtlen szállítás, szerelés
• nem rendeltetésszerű használati körülmények
• nem rendeltetésszerű környezeti körülmények
• baleset, gondatlanság, elemi kár
• külső hatás miatti rongálódás (felületi sérülés, deformálás, hajlítás stb.)
• szakszerűtlen kezelés
• helytelen tárolás, tisztítás
• szakszerűtlen felhasználás, átalakítás (vágás, hajlítás, fúrás)

Garancián kívüli eljárások:

A bevonaton keletkezett bármilyen sérülés esetében azonnali szakszerű javítás 
szükséges! Szabad fémfelület nem hagyható, mert az korrózió megindulásához vezet.
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