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Skötselråd Uterumspartier profiler & glas
Rengöring profiler
För att Halles aluminiumprofiler ska behålla utseende och finish hela sin produktlivslängd är det rekommenderat att man
rengör dem 2 gånger om året (ex.vår och höst).
• Använd ljummet vatten och mjuk trasa eller tvättsvamp för att ta bort lös smuts.
• Blanda milt rengöringsmedel i ljummet vatten och torka av profilerna med mjuk trasa eller tvättsvamp
• Om luftföroreningar har orsakat kraftig nedsmutsning kan vissa fläckar kräva starkare rengöringsprodukter, ex T-Röd eller
lacknafta utspätt till 5 %.
• Torka av med rent vatten. Torka profilerna torra med mjuk trasa.
Rengöring glas
För att glasen i partierna ska behålla utseende och finish hela sin produktlivslängd är det viktigt att vara omsorgsfull och
varsam vid rengöring.
• Använd endast gummiskrapor och/eller mjuka tygtrasor vid rengöring av glasen. Stålskrapor ska aldrig användas på någon
typ av glas.
• Använd ett milt rengöringsmedel avsett för glas. Använd inte rengöringsmedel som innehåller fluorväte eller fosforsyror
eftersom dessa verkar korrosivt på glas.
• Slipande rengöringsmedel, skurpulver eller andra starka medel ska aldrig användas för att göra rent fönster eller andra glasprodukter.
• Rengör inte glasen i direkt solljus.
• En del tejper eller lim kan fläcka eller skada glasytor. Kontrollera i sådana fall att de går lätt att avlägsna.
Att tänka på
Ett milt diskmedel eller lite såpa med ljummet vatten räcker oftast för att göra rent produkterna.
Avlägsna smuts och ansamlingar från skenor och hjulbanor med t.ex. en dammsugare med jämna mellanrum.
Eventuella lackskador som uppstår på profiler skall bättras på med originalfärg.
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Kontrollera regelbundet att gummilister är rena och hela.
Viss justering av dörrar kan behövas efter att dessa suttit uppe ett tag och konstruktionen dessa är monterade i har satt sig.
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