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VÆGGE
Malede flader
Se vedlagte information om "Vedligeholdelse af pulvermalede facader" fra Jotun Danmark
A/S.
I tilfælde af alvorlige skader på malingen vil det p.g.a. MATADOR vægsystemets fleksible
konstruktion ofte være lettere og billigere at udskifte den beskadigede komponent end at
udføre reparation.
Glas
Til selve pudsningen anvendes med fordel håndvarmt vand tilsat 1-2 cl. salmiakspiritus til
en spand vand. Brug ikke sulfomiddel, der ofte efterlader striber. Er der kommet malerstænk på glasset, kan disse normalt fjernes med opløsningsmiddel eller barberblad. Brug
ikke ståluld.
Acrylvinduer
Acryl (polymethylmethacrulat, PMMA) udmærker sig ved at være meget slagfast og har en
god lysgennemgang.
En ulempe er, at acrylen ikke er særlig ridsefast.
Det er derfor vigtigt altid at anvende en blød svamp, bomuldsklud eller lignende ved pudsning. Rengøring foretages med varmt sæbevand. Rengøringen afsluttes med en afvaskning
med rent vand. Brug aldrig barberblade, knive eller lignende i forbindelse med rengøring.

DØRE
Låse
Alle døre til MATADOR vægge er monteret med Ruko/Assa låse med 5-stifts cylinder.
Mindst en gang om året bør cylinder og låsekasse smøres med låsespray. Låsekassen
smøres ved, at fallen trykkes ind, så det bliver muligt at sprøjte ind i låsekassen. For at sikre
at døren smækker let, og at den lukker lydløst, bør fallen smøres med låsefedt.
Samtidig med smøringen bør det sikres, at alle skruer er tilspændt.
Hængsler
Alle døre til MATADOR vægge er monteret med stålhængsler med kuglelejering og ståltap.
Hængsler smøres med syrefrit fedt mindst en gang om året.
Skydedørsruller
Skydedøre er monteret med nylonruller. Disse kræver ingen vedligeholdelse.
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LOFTER
Aluminium og stål
Ved almindelig rengøring støvsuges loftet med et blødt børstemundstykke.
Til afvaskning af loftet kan anbefales almindeligt vaskepulver eller flydende sæbe.
Vaskepulveret blandes med vand i forholdet 1:70, og opløsningen påføres loftet med en
natursvamp og aftørres med bløde bomuldsklude opvredet i rent vand. Pletter, striber eller
skjolder, der ikke kan fjernes på denne måde, behandles med flydende sæbe, der blandes i
forholdet 1:10. Denne opløsning er normalt tilstrækkeligt til at fjerne tilsmudsning forårsaget
af røg. Blandingen påføres loftet med en blød natursvamp, der er vredet op i opløsningen.
Det bedste resultat opnås dog, såfremt flydende sæbe påføres ved hjælp af håndsprøjte,
trykluftsprøjte eller lignende. Efter få øjeblikke fjernes sæbe og løs snavs med bløde bomuldsklude eller natursvampe, der hyppigt skylles og vrides op i rent vand.
Røgsværtning, der ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, pensles med 40% eddikesyre,
og behandlingen efterfølges af en afvaskning i rent vand tilsat 1% ammoniakvand.
Genmalingsvejledning kan rekvireres hos Skov Industri AS.
Mineraluld
Støvpartikler kan fjernes med en børste, hvis hårdhed svarer til en almindelig klædebørste.
Støvsugning bør normalt undgås. I tilfælde hvor det skønnes nødvendigt, skal der anvendes
den mindst mulige sugeevne.
Er pladerne meget tilsmudsede anvendes et alkalisk rengøringsmiddel, f. eks. almindeligt
opvaskemiddel. Der må ikke anvendes midler indeholdende sprit, opløsningsmidler, klor
eller salmiak.
Afvaskningen foretages forsigtigt med en fugtig klud.
Ønskes loftet genmalet, kan en vejledning rekvireres gennem Skov Industri AS.

GULVBELÆGNING
Homogen vinyl
Ved daglig rengøring bør belægningen fejes, støvsuges eller tørres med en fugtig klud. Efter behov vaskes gulvet med lunkent vand tilsat sæbespåner, brun sæbe eller syntetisk sæbeopløsning. Efter afvaskning skylles og tørres gulvet. Sulfosæbe og skurepulver frarådes,
da det virker affedtende og gør gulvet modtageligt for snavs.
Maskinel rengøring bør være fugtrengøring med bløde børster.
Er gulvet meget snavset, kan sæbevand tilsættes lidt soda eller salmiakspiritus. Pletrensning foretages med terpentin, benzin eller petroleum. Anvend aldrig opløsningsmidler.
Polering med selvblankende polish vil give mere glans og letter den daglige rengøring.
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