Drift och Underhåll
Cembrit Plank och Panel

Produkt
Cembrit Plank och Panel är fibercementskivor är fabrikslackerad. Lackerade skivor har på godsidan en akrylatlack i glans 10.
Baksidan är obehandlad.

Användningsområde
Används utomhus som fasadeklädnad.

Skötselråd
Årlig checklista för underhåll

•

Ta bort eller beskär växter nära fasaden/taket

•

Rengör och kontrollera ventilationsspalter under fönster samt vid socklar/vid nock och takfot

•

Drag åt eventuella lösa skruvar

•

Rengör skivorna från spindelväv, smuts, alger, lav och mossa etc.

Målning:
Färgen är övermålningsbar med akrylatfärg efter tvättning med t. ex målartvätt.
OBS! obehandlade Böljeplattor får inte målas

Lagning:
Skadade skivor kan inte lagas tillfredställande ur estetisk och funktionell synpunkt, skadade skivor ska bytas.

Rengöring
Rengöring under montage
Borr- och sågdamm som uppstår på skivorna vid kapning och borrning ska avlägsnas direkt, före montering. Skivytan borstas,
blåses, dammsugs eller torkas av med rena trasor. Dra inte av dammet med handskarna, det sprider bara ut dammet över
skivytan. Arbeta bara i en riktning. Cementdamm kan ge permanenta fläckar om det inte avlägsnas.

Rengöring efter montering
Skivytan avsynas och tvättas vid behov innan ställningarna demonteras. Det är viktigt att skivytan rengörs efter
monteringen annars kan smuts, byggdamm och dylikt ge permanenta fläckar.
Vanlig smuts, ex.vis från jord, kan vanligtvis tvättas bort med kallt eller rumstempererat vatten. Använd en tvättsvamp, borste
eller lågtryckstvätt.
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För smuts innehållande fett eller hårt sittande vanlig smuts går det bra att tillsätta någon typ av diskmedel om det krävs.
Använd svamp eller borste. Skölj därefter rikligt med rent vatten.

Underhållsrengöring av skivan
Skivan tvättas med milt alkaliskt tvättmedel innehållande tencider och med ett pH-värde mindre än 10. Vät hela ytan först.
Tvätta med rengöringsmedlet utspätt i vatten enligt leverantörens anvisningar. Använd mjuk borste alt. svamp eller mycket lätt
högtryck. Medlet får inte i något fall torka på ytan. Skölj rikligt med vatten så att rengöringsmedlet helt avlägsnas. Rengöringsmedel som innehåller slipmedel ska före användning försiktigt provas för att säkerställa att det inte påverkar skivytans utseende. Ytan kan dock skadas av etsande kemikalier.

Rengöring av kalkutfällningar
För att tvätta bort kalkutfällningar på fasadskivor följ anvisningarna nedan.
1. Häll 10-12 – procentig ättiksprit* i en sprayflaska typ blomspruta
2. Spraya ett jämnt lager på skivytan med kalkutfällningar
3. Låt verka några minuter. OBS! Får inte torka
4. Skölj med rent vatten
Upprepa vid behov tills kalkutfällningarna försvunnit. Applicera aldrig ättikspriten på en varm skivyta eller i direkt solsken,
detta kan orsaka permanenta fläckar på skivytan.
* Det finns att köpa i matvarubutikerna som vanlig ättikssprit.

Organisk påväxt
Tvätta fasadskivorna med lämpligt medel för att ta bort alger, lav och mossa

Klotter
För borttagning av klotter kan lösningsmedel med aceton eller xylen användas. Vilket dock kan påverka glans och ge smärre
kulörförändringar. Om man önskar en klotterresistent skivyta så behandlas skivorna med någon form av klotterskydd t. ex.
silan/siloxan, klottervax eller sockerlösning. Denna behandling kan påverka skivans utseende. Säkerställ det slutliga resultatet
innan applicering sker.

Högtryckstvätt
Användande av högtryckstvätt görs med försiktighet så att skivytan inte skadas. Arbeta med lågt tryck, stor spridningsvinkel
och liten angreppsvinkel.

Återanvändning
Skivorna kan demonteras och monteras upp igen. Det är enkelt att förändra format med sågning.

Återvinning
Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fyllmaterial. Det kan även lämnas på kommunernas återvinningsstationer som icke brännbart material.

Avfallskod
Avfallskod (EWC kod): 17 01 01. Produkten kan deponeras utan särskilda restriktioner.
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