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Vedligeholdelse af overflader med folier:
Beskrivelse:
Færdselstavler og skilte der er applikeret med folier, reflekterende eller ikke reflekterende, har en lang
holdbarhed og vedligeholdelse er reduceret til et minimum.
Rengøring bør ske med 6 mdr. intervaller, dog bør udsatte tavler eller skilte, som er placeret i nærheden af
stærke forureningskilder, såsom i industrielle områder, skove, langs kyster og ved veje, hvor kloridholdige
salte er brugt til glatførebekæmpelse, rengøres hver 3. måned.
Rengøringen skal foretages med rent vand, en mild sulfoblanding eller et neutralt syntetisk
rengøringsmiddel med pH-værdi mellem 5-8.
Rengøring bør kun udføres ved maks. temperatur på 25 gr. og ikke under direkte solskin.
En autoshampoo med voks, kan også benyttes. Skyl først hele overfladen med rent vand for at fjerne
løstsiddende snavs og støv. Rengøring udføres derefter med en blød børste eller svamp. Afvask med rent
vand. Højtryksrenser må ikke anvendes.
Anvend aldrig sodaopløsninger, fluorider, klorider, sulfater, alkalier, syrer eller slibematerialer såsom
smergellærred, metalklude, ståluld og lignende.
Hård børste og skrubning vil beskadige overfladen.
Graffiti kan forsøges fjernet, men resultatet vil normalt ikke blive vellykket. Det anbefales at teste et lille
område med en klud fugtet med mild grafitti fjerner. Bemærk at nogle rensemidler kan medføre tab af
refleksvirkningen (ikke synligt i dagslys) på tavler og skilte monteret med reflekterende folie, hvorfor skiltet
skal kontrolleres med et reflektometer. Saferoad kan være behjælpelig med dette. Tavler og skilte kan evt.
også leveres med en anti graffitifolie fra 3M.
Generelt anbefales rengøringsmidler og plejemidler til automobiler
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Vedligeholdelse af varmforzinket stål:
Beskrivelse:
Varmforzinket stål er som udgangspunkt vedligeholdelsesfrit, men der kan dog i særlige tilfælde være
behov for jævnlig afvaskning, hvis emner er udsat for almindeligt forekommende snavs eller korrosivt
snavs, såsom kloridholdige salte brugt til glatførebekæmpelse.

Skulle der forekomme skader kan reparationsmetoder findes i Råd og Vejledning om varmforzinkning:
Reparation af skader i zinkbelægninger Udgivet af Nordic Galvanizers i samarbejde med FORCE Instituttets
Korrosionsafdeling, Danmark.

www.nordicgalvanizers.com/documents/Infoblade-reparation.pdf
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Vedligeholdelse af eloxeret aluminium:
Beskrivelse:
Rengøring skal udføres mindst hver 6. måned. Master, som er placeret i nærheden af stærke
forureningskilder, såsom langs kyster og i industrielle områder, skal rengøres mindst hver 3 måned.
Rengøringen skal foretages med vand eller et neutralt syntetisk rengøringsmiddel med pH-værdi mellem 58. Rengøring udføres med en svamp eller blød børste. Afvask derefter med rent vand og aftør med blød
ren klud eller vaskeskind. Højtryksrenser kan anvendes. Anvend aldrig sodaopløsninger, fluorider, klorider,
sulfater, alkalier, syrer, slibematerialer, smergellærred, metalklude, ståluld og stålbørster. Hård børste eller
skrubning vil beskadige overfladen.

Der findes ingen overfladebelægninger, der er vedligeholdelsesfrie, men ved eloxering af aluminium er
vedligeholdelsen begrænset til et minimum.

Frekvensen af rengøring bestemmes af påvirkningen fra det omkringliggende miljø samt hvor meget der
lægges vægt på den beskyttende funktion.

Rengøring skal udføres mindst hver 6. måned. Master, som er placeret i nærheden af stærke
forureningskilder, såsom i industrielle områder og langs kyster, skal rengøres mindst hver 3 måned.

Rengøringen skal foretages med vand eller et neutralt syntetisk rengøringsmiddel med pH-værdi mellem 58. Rengøring udføres med en blød børste eller svamp. Afvask derefter med rent vand og aftør med
vaskeskind eller blød ren klud. Højtryksrenser kan anvendes.

Anvend aldrig sodaopløsninger, fluorider, klorider, sulfater, alkalier, syrer, slibematerialer, smergellærred,
metalklude, ståluld og stålbørster.

Hård børste eller skrubning vil beskadige overfladen.

Graffiti fjernes med renset benzin, terpentin eller i vanskelige tilfælde med metyl-ethyl-keton (MEK).
Afrensning efterfølges af en voksbehandling med almindelige autoplejemidler.

Generelt anbefales rengøringsmidler og plejemidler til automobiler
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Vedligeholdelse af overflader med pulverlak:
Beskrivelse:
Ved belægning med Polyester Facade Pulverlak (Pe-F) er vedligeholdelse reduceret til et minimum.

Rengøring skal ske med 6 mdr. intervaller, dog bør udsatte emner, som er placeret i nærheden af stærke
forureningskilder, såsom i industrielle områder, langs kyster og ved veje, hvor kloridholdige salte er brugt til
glatførebekæmpelse, rengøres hver 3. måned.

Rengøring må kun udføres ved en maks. temperatur på 25 grader C og ikke under direkte solskin.

Rengøringen skal foretages med vand eller et neutralt syntetisk rengøringsmiddel med pH-værdi mellem 58. Rengøring udføres med en blød børste eller svamp. Afvask derefter med rent vand og aftør med
vaskeskind eller blød ren klud. Højtryksrenser kan anvendes.

Anvend aldrig sodaopløsninger, fluorider, klorider, sulfater, alkalier, syrer eller slibematerialer såsom
smergellærred, metalklude, ståluld og lignende.

Hård børste og skrubning vil beskadige overfladen.

Graffiti fjernes med rense benzin, terpentin eller i vanskelige tilfælde med metyl-ethyl-keton (MEK).
Afrensning efterfølges af en voksbehandling med almindelige autoplejemidler.

Generelt anbefales rengøringsmidler og plejemidler til automobiler.
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Vedligeholdelse af Lakerede overflader:
Beskrivelse
Der er ingen overfladebelægninger, som er vedligeholdelsesfrie, men ved efterbehandling med klar
højglans 2-komponent polyurethan lak på for eksempel et polyester pulverlakeret skilt, opnås både en
effektiv beskyttelse af dekoration/tekst og en særdeles slidstærk og modstandsdygtig overflade, så
vedligeholdelsen er reduceret til et absolut minimum.

Rengøring bør ske med 6 mdr. intervaller, dog bør udsatte emner, som er placeret i nærheden af stærke
forureningskilder, såsom i industrielle områder, langs kyster og ved veje, hvor kloridholdige salte er brugt til
glatførebekæmpelse, rengøres hver 3. måned.

Rengøring må kun udføres ved en maks. temperatur på 25 grader C og ikke under direkte solskin.

Rengøringen skal foretages med vand eller et neutralt syntetisk rengøringsmiddel med pH-værdi mellem 58. En autoshampoo kan benyttes. Rengøring udføres med en blød børste eller svamp. Afvask derefter med
rent vand og aftør med vaskeskind eller blød ren klud.

Anvend aldrig sodaopløsninger, fluorider, klorider, sulfater, alkalier, syrer eller slibematerialer såsom
smergellærred, metalklude, ståluld og lignende.

Hård børste og skrubning vil beskadige overfladen.

Graffiti fjernes med rense benzin, terpentin eller i vanskelige tilfælde med metyl-ethyl-keton (MEK).
Afrensning efterfølges af en voksbehandling med almindelige autoplejemidler.

Generelt anbefales rengøringsmidler og plejemidler til automobiler.
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