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Fasadskiva från Etex
Det finns tre olika typer av underhåll.
Checklista
Förebyggande underhåll
1
Beskär växter som växer i
Att förebygga för att det inte ska uppstå
närheten av fasaden.
skador. Skötselråd finns med den valda
produkten. Det är avgörande för att
2
Borsta rent
produkten ska kunna hålla sin normala
ventilationsöppningarna under
livslängd. Avhjälpande underhåll
fönstren, borsta även vid
Det uppkommer alltid slitage på
materialet. Det kan vara allt från väder3
sammanfogningar och sockeln.
eller vattenskador till hantverk, olyckor
och brand. Det är typiska skador som kan
4
Fäst eventuellt lösa skivor.
uppstå plötsligt, de bör åtgärdas så fort
som möjligt för att förhindra att skadorna
5
Eventuellt läckage kring
sprider sig. Upprätthållande underhåll
takrännor och stuprör repareras.
Den upprätthållande underhållet går inte
att undvika men ett bra förebyggande
6
Borsta fasadskivorna och rengör
underhåll ger en längre livslängd på
dem med vatten.
produkten.
Rengörning
Det hänger ihop. Utförs det
Vid den regelbundna utomhuskontrollen,
förebyggande underhållet grundligt så som görs varje eller vart annat år, grip tag
bliver underhållet mindre.
i kvasten och borsta bort lös smuts och
Underhåll av EQUITONE – EQUITONE är spindelväv. Om något ska tvättas bort så
en fasadskiva som normalt inte kräver
använd vatten eller vatten med vanlig
mycket underhåll för att bevara sina
hushålls såpa eller annat
egenskaper och funktioner.
rengöringsmedel, går till exempel utmärkt
Renhållning – Trots att EQUITONE inte
med vanligt diskmedel. Rengör mindre
kräver så mycket underhåll så finns det
partier åt gången. Börja så högt upp som
yttre faktorer som kan spela in för att den möjligt och arbeta dig neråt. Skölj rikligt
kan förändras i utseende. Det kan vara till med vatten. För säkerhets skull råder vi
exempel växter som växer i närheten av
er att börja prova vatten med
byggnaden. Det kan vara några enkla
rengöringsmedel på ett mindre parti som
små saker som ska göras regelbundet,
inte sitter så synligt till. Låt det sedan
vart eller vartannat år ungefär. Därför har torka och se resultatet innan
vi gjort denna checklista som kan vara
du börjar med hela fasaden.
bra att bocka av vid den årliga översynen. Mossa och alger kan uppstå – främst på
Allt för att ge er Etex fasad en så lång
den norra sidan av huset. För att
livslängd som är möjligt.
avlägsna det bör du använda en mild
algborttagare. Följ noga instruktionerna
på borttagaren. Skölj därefter rikligt med
vatten.
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Högtryckstvätt
Etex avråder till att använda
högtryckstvätt på fasadskivan. Väljer man
detta ändå så skall man använda så lågt
tryck som möjligt.
Avhärdad cement
Behandlas med en 9% ättiksyra lösning.
Låt syran verka i 5-10 minuter, utan att
den hinner torka fast, spola sedan rent
med högtryckstvätt.
Notera att EQUITONE inte bör
rengöras i direkt solljus.
Återvinning
EQUITONE kan återanvändas direkt efter
nedtagning till väg- eller betongfyllnad.
Skadade skivor kan lämnas till
kommunernas återvinningsstationer som
icke brännbart material.
Säkerhet
Här hänvisas till det informationsblad som
följer med vid leverans av produkten. Då
EQUITONE innehåller Portland cement
så gäller förhållningsreglerna för cement.
Påverkan
Utöver växtlighet tätt inpå fasaden så
påverkar också vädret fasaden. Till
exempel
kan damm, luftföroreningar och pollen
påverka EQUITONEs utseende. Men
EQUITONE är lätt att rengöra och
motståndskraftig mot förruttnelse och
svamp.
Service
Etex Sverige bistår gärna med tekniska
råd och diverse vägledning.

Innehållet i denna manual har tagits fram och presenterats för bästa vetskap och övertygelse. Vi tar inget ansvar för evt. typografiska fel och / eller tekniska förändringar i produkt-och program sammanhang.
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