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Pulverlakkerte overflater.
1.

Produktbeskrivelse
Overflaten er kjemisk forbehandlet I henhold til GSB standard for utvendig bruk. Dette for å unngå
korrosjon og få maksimal vedheft for lakken.
Pulverlakkert med fasadepolyester som gir en meget slitesterk, miljøvennlig overflate.

2.

Reinhold
Det anbefales rengjøring 2 ganger pr år. I maritime omgivelser eller områder med stor forurensing
opptil 4 ganger pr år.
Bruk nøytralt vaskemiddel blandet med vann pH 5-8 uten noen form for slipemiddel eller løsemiddel
dette for å bevare glans. Poleringsmiddel kan benyttes for å oppnå maksimal glans. Eks.vis Jotun
Penguin Rubbing (Jotun paints) kan påføres og polers med myk klut, eller poleringsmaskin.

3.

Vedlikehold
Hvis det oppstår skade i lakkflaten kan den repareres på følgende måte:
-rengjøring
-skaden slipes, jevne sårkantene
-legge på primer,- Eks Penguard HB (Jotun paints)
-legge på topplakk (våtlakk) eks. Hardtop AS, Hardtopp HB, eller kontakt Profillakkering
AS

4.

Plater
Ved knekking/bøying av lakkerte plater tykkelse 0,8-1,5 mm, anbefales følgende ihht. ISO STD. 1519.
• Kan benytte kun GSB-godkjent pulver med knekkeegenskaper.
• Fasadeplater med gode knekkeegenskaper, legering EN AW 1050A.
• Platene skal oppbevares i romtemperatur ca 20 gr C, minimum 1. døgn før knekking/bøying.
• Innvendig radie (knekkeskinne) minimum 3x platetykkelsen for knekke/bøyevinkel max 90 gr.
• Knekke/bøyevinkel over 90 grader. Krever innvendig radie på 6x platetykkelse.
• Falsing kan medføre krakelering, må testes.
• Fjern eventuell dekkfolie på en prøveknekking, for å se at sluttresultatet er som ønsket.
• På utvendig bygg må dekkfolie fjernes innen 3 mnd. for å unngå lim-skjolder.
• Tykkere plater enn 1,5 mm anbefales lakkert etter knekking.
Kravene er kun anbefalinger, og gir derfor ingen garanti for utførelsen. Det anbefales å lakkere ferdigknekte/tilpassede plateprofiler, da dette gir den beste forseglingen av overflaten.

5.

Teknisk service/rådgiving.
Profillakkering AS, Postboks 1005
2804 GJØVIK
Org.nr. 958035306
Telf 995 87 800
post@profil-lakkering.no

