RENGÖRING
ARBETSBESKRIVNING

Rengörning av fasadytor som behandlats med våra produkter
Efter 2-3 veckors härdning kan putsen eller färgen rengöras enligt föjande.
1. Underlaget som skall rengöras förvattnas kraftigt
2. Ha-Be Rengöring förtunnas med vatten beroende på försmutsningsgrad. Användes för tvättning och
arbetas in med en mjuk borste eller liknande så att föroreningen upplöses. Vatten temp. max 30° C ,
vattentryck max 50 bar.
3. Beakta att eftersköljning skall ske omedelbart efter tvättning med så mycket kallt vatten som möjligt.
Fasadtvätt Universal kan ha en skadlig effekt på bindemedel och pigment i våra- färger och putser, om
eftersköljning ej sker. Vid borttagning av föroreningar på dessa ytor skall stålborste eller liknande aldrig
användas.
Bättring av kulör där struktur i putsen finns.
För att erhålla så snarlik kulör som övriga ytan skall samma produkt användas väl upprörd och med samma
S-nr som tidigare. Efter upprörningen av putsen, frånskiljes ballasten, så att endast färgen i putsen
användes, och då förtunnad med ca 30% lacknafta eller 10% vatten i våra putser.
Bättring av underlag där ytan blottats.
Den skadade ytan rengöres från dam och andra lösa partiklar.
Djupgrund TB appliceras lämpligast med pensel. Efter torkning appliceras lämplig puts eller färg produkt, vid
mindre skador genom s.k. stöppling, så att liknande gräng som tidigare erhålles. Vid större skador skall
samma applicering teknisk användas såsom tidigare.
P.S Använd alltid väl upprörda burkar vid alla bättringsarbeten.
Beakta vid alla bättringsarbeten att en skillnad kommer att vara märkbar, allt beroende på kulör-åldringnedsmutsning. En justering av kulören är alltid nödvändig att göra på plats för att erhålla en färg ton så
snarlik den befintliga som möjligt.
Vid kompletteringsbeställning av kulör ange ALLTID färgton och S-nr vilket finns på varje ettiket.
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