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Tisztítási javaslatok
PORBEVONATÚ FELÜLETEKHEZ

A felületeket alaposan meg kell tisztítani

• a felszín dekoratív megjelenésének megőrzése, illetve
• a külső alkalmazásoknál a korróziós igénybevétel csökken-

tése érdekében

A következő minimális követelmények érvényesek:

Könnyen tisztítható  kialakítású ele-
mek, alkatrészek.
Az elemek tisztítás-kompatibilis kialakítása döntő jelentőséggel 
bír a tisztíthatóságukat illetően az hasznos élettartamuk alatt. 
Az egyes elemek szerkezeti kialakítása és geometriája nagyban 
meghatározza a szennyeződésének valószínűségét valamint a 
jövőben előforduló szennyeződési magatartást melyet  például 
azon függőleges felületek, csatlakozások és szennyeződés utak 
okoznak, amelyek a szennyeződés koncentrált áramlását a láts-
zólagosan kitett felületek felé írányítják.  A szerkezeti kialakítás 
hibái gyakran nem kompenzálhatók porbevonatú felületekkel, 
még a megfelelő tisztítási technikával párosítva sem.

Rendszeres tisztítás
Ha az elemet  egyáltalán nem, vagy nem rendszeresen vagy nem 
megfelelően tisztítják élettartama során, a szennyeződési folya-
mat felgyorsul. A befolyásoló tényezőktől függően ez javíthata-
tlan felületi hibákhoz (pl.: korrózió, krétásodás stb.) és akár a 
dekoratív megjelenés teljes elvesztéséhez vezethet. Ilyen mó-
don az elem értékének és működőképességének fennmaradása 
csak akkor elvárható, ha azt rendszeresen és az élettartama alatt 
gyakran tisztítják a szennyezettség mértékének megfelelően 
(azaz a környezeti tényezőktől és az elhelyezkedéstől függően).

Porbevonatú felületek tisztítása
• az esetnek megfelelően csak semleges mosószerek (pH 7) 

enyhe adalékanyagaival kiegészített tiszta víz használatá-
val, puha, nem dörzsölő kendővel, ronggyal vagy ipari pa-
muttal történhet. Ne dörzsölje erősen.

• zsíros, olajos vagy kormos anyagok eltávolítása izopropil-
alkohol (IPA) vagy fehér alkoholmentes vegyületekkel tör-
ténhet. A ragasztómaradványok, szilikon kartusok vagy 
ragasztószalagok stb. szintén ilyen módon távolíthatók el.

• ne használjon oldószereket vagy hasonló, észtert, ketono-
kat, többértékű alkoholt, aromás vegyületeket, etilán-glikolt 
vagy halogénezett szénhidrogént tartalmazó anyagokat.

• a bevont felülettel érintkező hézagtömítőknek és egyéb se-

gédanyagoknak, például fényezőanyagok, kenőanyagok, 
fúró- és vágószerszámok stb. pH-semlegesnek kell lenniük, 
illetve nem tartalmazhatnak festékkárosító anyagokat. Eze-
ket először megfelelőségi tesztnek kell alávetni.

• a színtónus vagy -hatás változásának veszélye miatt a 
metálfényű festékbevonatoknál megfelelőségi tesztet kell 
elvégezni.

• ne használjon karcoló vagy dörzsölő anyagokat.
• ne használjon erősen savas vagy lúgos tisztítószereket és 

gyorsító adalékszereket.
• ne használjon ismeretlen összetételű mosószereket.
• a mosószerek nem használhatók 25°C-nál magasabb 

hőmérsékleten.
• a felület hőmérséklete nem haladhatja meg a 25°C-ot a ti-

sztítás során.
• a mosószereknek való kitettség maximális időtartama nem 

haladhatja meg az egy órát, a teljes tisztítási folyamat pedig 
legalább 24 óra elteltével ismételhető meg.

• a felületeket tiszta, hideg vízzel öblítse le közvetlenül tis-
ztítás után.

• Finom textúrájú effektusok: Használjon szálmentes kendőt. 
Mérsékelt mechanikai segítség igénybe vehető a tisztítás-
hoz egy puha, a felületet nem károsító kefével.

• Köztudott, hogy a napvédő faktor nővelő összetevőikkel a 
kozmetikai termékek - beleértve a fényvédőket, különös te-
kintettel például a naptejekre, olajokra és krémekre - káros 
hatással vannak a porbevonatokra. Az ilyen összetevők be-
kerülnek a bevonat felső rétegébe, majd a porbevonat káro-
sodásához vezetnek. A felületek agresszív hatású fényvédő 
szereknek történő rövidtávú kitettsége is a bevonat komoly 
pettyesedéséhez vezethet kisebb-nagyobb mértékben. 
Ezért a festékbevonat védelme érdekében a festékréteg 
rendszeres tisztítása javasolt közvetlenül a kozmetikai ter-
mékekkel történő érintkezés után.

Tanúsított homlokzat-tisztítás
A bevont felületek megfelelő karbantartása és rendszeres szer-
vizelése mindennemű garancia-követelés előfeltétele és évi 
legalább egy tisztítást követel. Komoly környezetszennyezés 
esetén, például a fokozottan sószennyezett és/vagy kémiai ki-
bocsátással bíró régiókban, tehát ipari vagy kémiai vállalatok 
vagy azok hatásának közvetlen közelében, valamint tengerpart 
vagy egy meghatározott kémiai/radioaktív zóna közvetlen kö-
zelében az épületet gyakrabban kell tisztítani. Így a lehetséges 
károsodás időről időre felismerhető és a megfelelő intézkedé-
sekkel időben kezelhető. Ha egy bevont elem a szállítás, tárolás 
vagy összeszerelés során szennyeződik, az érintett elemet 
tiszta, hideg vagy langyos vízzel azonnal meg kell tisztítani. A 
komoly szennyeződés ellen semleges vagy lúgos mosószer has-
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A bevont szerkezet megfelelő ápolásának előfeltétele, hogy a 
szerkezetet rendszeresen tisztítsák a Minőségügyi Szövetség 
a Fém Homlokzatok Tisztításáért irányelveinek megfelelően, 
amelyet a fent említett szervezet munkatársának kell elvégeznie 
az általa engedélyezett tisztítószerekkel és tisztító anyagokkal a 
RAL-GZ 632-1996 szabványnak és ugyanezen szervezet által 
tanúsított bevont felületű homlokzatok tisztításának megfelelően 
- minden egyes tisztítás megkezdése előtt és minden egyes 
mosószer- és tisztító segédanyag-váltás előtt a folyamatban 
lévő tisztítási intervallumok alatt ezeket további teszteknek kell 
alávetni megfelelőségük ellenőrzésére egy legalább 2 m2-es déli 
fekvésű, megvilágítatlan tesztelési területen.
A karbantartásra és tisztításra vonatkozó további utasítások töb-
bek között elérhetőek:

• Aluminium-Zentrale Beratungs- und Infor-mationsdienst in 
D-40003 Düsseldorf (Alumínium-központ, tanácsadó és in-
formációs szolgáltató)

• Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden 
e.V. (GRM) in D-90402 Nürnberg (A fém homlokzati elemek 
tisztításáért felelős regisztrált minőségbiztosítási szövet-
ség)

• Amerikai építészeti kivitelezők szövetsége (AAMA) USA 

(AAMA 610-1979 Tisztítási eljárások)

Jogi nyilatkozat
A termékeink felhasználására vonatkozó szóbeli és írásbe-
li javaslataink a termékekkel kapcsolatos tapasztalatainkon és 
napjaink technológiai szabványain alapszanak. A javaslatok 
célja a termékek felhasználóinak vagy vásárlóinak tájékoztatá-
sa. Nem kötelező érvényűek, és nem jelentenek további köte-
lezettségvállalást az adásvételi szerződésre. A vevő továbbra 
is köteles ellenőrizni a termékeinek tervezett célra való alkal-
masságát. Garanciát vállalunk arra, hogy termékeink A szállítá-
si és fizetési feltételeinkben meghatározottaknak megfelelően 
hibamentesek.
A terméktájékoztató programunk részeként minden termék ad-
atlapunkat időszakosan frissítjük, tehát a legújabb változat az 
irányadó. Ezért kérjük, látogassa meg a www.tiger-coatings.com 
letöltési részét, ahol ellenőrizheti, hogy a jelen termék adatlap 
legfrissebb változatával rendelkezik-e. A termék adatlapokban 
foglalt információkat értesítés nélkül változtathatjuk.

Ez a termék adatlap helyettesít az ügyfelek számára a 
témában kiadott minden korábbi termék adatlapot és fel-
jegyzést, és kizárólagos célja, hogy általános áttekintést 
adjon a termékről. Kérjük, kérjen külön információkat a 
standard terméklistánkba (legfrissebb változat) nem tartozó 
termékekről.
A műszaki tájékoztatók, illetve a szállítási és fizetési feltéte-
lek legfrissebb változata a www.tiger-coatings.com oldalon 
tölthető le, és a jelen termék adatlap részét képezi.


