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Eftersyn

Master i anodiseret aluminium har en 

lang levetid og kan som oftest stå i man-

ge år uden udbedringer under normale 

klimaforhold.

Der kan dog opstå problemer på grund 

af mekanisk påvirkning eller en uhen-

sigtsmæssig miljøpåvirkning af overfla-

den.

Derfor anbefaler vi et eftersyn og 

rengøring af overfladen efter 1 år og 

alt efter tilstanden ved første eftersyn, 

igen hvert eller hvert andet år herefter.

Hvis der kommer betonvand, kalk puds 

eller lignede på en anodiseret overfla-

der skal dette straks vaskes væk.

Rengøring af overfladen

Anvend aldrig sodaopløsninger, fluorider, klorider, sulfater, alkalier, syre, 

slibemidler, smergellærrede, metalklude, ståluld, stålbørste, m.v.

Sæbeopløsninger må ikke anvendes på grund af høj alkaliet.

Lettere tilsmudsning

Der anvendes rent vand og vaskeskind. Aftør med blød og tør klud.

Mere tilsmudsning

Neutral, syntetisk, flydende rengøringsmiddel, som påføres med klud, 

svamp, vaskeskind eller en blød børste. Skyld derefter med rent vand og 

aftør med blød og tør klud. Højtryksrenser kan anvendes. Skal man gøre 

rent med højtrykrenser skal man sikre, at der ikke kommer vand ind til el 

installationer eller andre komponenter.

Meget tilsmudset

Milde metalpudsemidler egnet til aluminium (kontakt DAV NORDIC A/S 

for råd og vejledning) Rengøringsmidlet skal have e neutral PH værdi 

mellem 5-8.

Reparation af skader:

Små skader kan repareres med en lakstifter/spray. Dette giver dog en 

lille farve forskel. Ved store skader kan man vælge at omanodiser eller 

male emnet.

Farve forskelle ved reparation:

Der vil ved reparation med lakstifter/spray altid opstå en farveforskel på 

masten. Er dette uacceptabelt skal masten enten om anodiseres eller 

males.

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

ANODISERET ALUMINIUM
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RENGØRINGS PRODUKTER:

Colorrens 20

Egner sig specielt til rengøring af tilsmudset overflader.

Colorrens 95

En metalpolish og et silikoneholdig specialprodukt til rengøring af aluminium og rustfrit stål.

Colorrens 100

Til rengøring og af lodrette aluminiums overflader.

Colorrens 150

Til rengøring af aluminiumsoverflader. Anvendes i maks. 2% vandlig opløsning. Skyldes efter med 

vand.

Graffiti cleaner

Til fjernelse af graffiti på aluminiumsoverflader

Graffiti protect

Langtidskonserverer og formindsker genforurening.

Kalk fjerner 202

Rengøring og pleje af aluminiumsoverflader.

REPARATIONS STIFTER

Color stifter/ spray leveres i 15 ml farve stifter eller 150 ml spray dåser.

  Sølv  N1 natur

  Lysbronze  B01

  Mellembronze  B02

  Mørkbronze  B03

  Sort  B04

BEMÆRKNINGER

For valg af beskyttelsesudstyr og generel brug af produkterne henvises til det tekniske datablad 

for produkterne.
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