VASK OG VEDLIKEHOLD
STENI fasadeplater
VEDLIKEHOLD
Fasadeplater eller fasadesystemet forutsetter en årlig visuell kontroll grunnet forurensning,
temperatursvingninger, vær og vind, byggets bevegelse og alle byggets sammensatte materialegenskaper
som kan påvirke fasadens stabilitet og utseende.
Kontrollpunkter til avklaring for, om nødvendig, å iverksette tiltak til utbedring:
 Kontroll for vask av fasade
 Kontroll av ytre sår/ skader fra f.eks. hærverk, påkjørsel o.l.
 Kontroll av innfestning og bakenforliggende konstruksjon

VALG AV VASKEMIDLER
Produktene kan rengjøres med de fleste vaskemidler som benyttes til husvask. Bruksanvisning finnes i
produktets brukerveiledning. Velg rengjøringsmiddel etter hva som skal fjernes. Ved usikkerhet anbefales det
å gjennomføre en mindre test, alternativt ta kontakt med et profesjonelt rengjøringsbyrå.
Skjære og borestøv:

Skjære- og borestøv fra bearbeidelse fjernes før montering av platene med trykkluft og en fuktig
fiberklut eller en fuktig fiberklut tilsatt alkalisk Grunnrens.
Maling (graffiti), lakk, beis o.l.:
Ta kontakt med et profesjonelt rengjøringsbyrå.
Olje, fett, eksos o.l.:
Løses opp med avfetting som aromatiske løsningsmidler og andre vaskemidler som benyttes ved f.eks.
rengjøring av bil. Spyl av og bruk rikelig med vann.
Algevekst, mose, smuss o.l.:
Benytt svakt alkaliske eller nøytrale vaskemidler. STENI anbefaler bruk av standard husvask.

RENGJØRING
Platene tåler normalt bruk av høytrykk med sprededyse opptil 100 bar. Anbefalt spyleavstand fra dyse er 20 til
30 cm. Vasking med varmt vann (over 70 0C) i kombinasjon med høytrykk gir normalt et veldig godt resultat og
er miljømessig å foretrekke fremfor bruk av kjemikalier.

STENI Nature og Terra by STENI inneholder kalkstein. Ved bruk av høytrykk er alltid en risiko for at
steiner i overflaten spyles av. Vær forsiktig. Bruk av vaskemidler som inneholder syre anbefales ikke
da misfarging vil oppstå. Platene kan primes og impregneres for lettere renhold. Ta kontakt med et
profesjonelt rengjøringsbyrå.

NB: Bruk alltid anbefalt verneutstyr og skyll fasaden rikelig med vann etterpå!
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STENI Colour og STENI Vision. Fasadeplater med meget høy grad av resistens mot de fleste normalt
forekommende kjemiske stoffer. Tåler også bruk av vaskemidler for desinfisering.

STENI AS forbeholder retten til å endre produktresept og spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. STENI AS tar forbehold om trykkfeil.
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