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Drift och underhåll

Authentic PURE, Authentic UV och Authentic COLOUR

Produkter:

Rengöring:

Authentic PURE, Authentic UV och Authentic COLOUR
8 mm genomfärgade fasadskivor i fibercement.

Under normala förhållanden kan smuts och orenheter tas bort
med en borste eller en blöt svamp.
Authentic PURE och Authentic UV-skivorna rengörs med rent
vatten, ev. tillsatt med ett vanligt rengöringsmedel såsom
såpa.

Ytbehandling:
Authentic PURE-fasadskivor har en hydrofobisk transparent ytbehandling på både fram- och baksidan som är smutsoch vattenavvisande.
Authentic UV (genomfärgade fasadskivor) och Authentic COLOUR (genomfärgade och målade fasadskivor) är
lackerade med en mikroporös alkaliresistent lackering som är
applicerad genom ett UV polymeriserande system. UV-lackeringen ger ett högt motstånd mot luftburen förorening och
har bra egenskaper med hänsyn till väderpåverkan. Skivorna
är enkla att rengöra och även många former av klotter kan tas
bort.
UV-coatingen fabriksappliceras genom ett moderniserat system som också applicerar en fuktspärr på baksidan, på kanterna och hörnorna för att komplettera impregneringen.

Användning:

Kom ihåg att alltid efterspola fasaden med rikligt med rent
vatten för att undvika att fläckar kvarstår.

Observera:
Skivorna får inte utsättas för högtryckstvätt med högt tryck.
Skivorna får inte rengöras när det är varmt och de utsätts för
solljus. Innan man påbörjar fasadtvätt, rekommenderas det att
testa rengöringen på ett litet område först för att se resultatet.
Klotterborttagning på Authentic UV.
Authentic UVs ytlackering gör det enkelt att ta bort de flesta
typer av klotter. Klottret tas bort med ett utspädningsmedel
Nitro 85, som innehåller toluen, etylacetat och butossietanol.

Authentic series är en del av den nya generation förstärkta
högkomprimerade och stabiliserade asbestfria fasadskivor,
som är framställda av Silica, Portlandcement och naturliga
armeringsfibrer. Skivorna är obrännbara (klass A2-s1,d0 enligt
EN 13501-1) och motståndskraftiga mot angrepp av röta,
mögel och skadedjur.
Authentic series kan användas i många typer av byggnationer
– huvudsakligen som invändig väggbeklädnad och utvändig
ventilerad fasadbeklädnad.
Vi rekommenderar en årlig inspektion för att kontrollera att
skivorna inte är skadade och infästningen inte har lossnat.
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