Οδηγίες Καθαρισµού & Συντήρησης
των Βαµµένων Profil Αλουµινίου

Γιατί είναι σηµαντική η συντήρηση των βαµµένων
profil αλουµινίου και από τι εξαρτάται
η συχνότητα καθαρισµού;

Η σωστή συντήρηση παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της αισθητικής και της διάρκειας της
βαφής. Κατά την πάροδο του χρόνου µε την έκθεση στις καιρικές συνθήκες, η βαφή µπορεί να δείξει
σηµάδια αλλοίωσης, όπως είναι η απώλεια γυαλάδας, κιµωλίωση και διαφοροποίηση του χρώµατος.
Η ένταση και ο χρόνος εµφάνισης αυτών των φαινοµένων, διαφοροποιείται ανάλογα µε τις
κλιµατολογικές συνθήκες. Εποµένως, αντίστοιχα διαφοροποιείται και η συντήρησή τους από µέρος σε
µέρος. Σε Μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι έντονη και υπάρχουν
πολλές παραθαλάσσιες περιοχές, χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Έτσι, σε επίπεδο πρόληψης,
µπορούµε να αποφύγουµε ή να ελαχιστοποιήσουµε το πρόωρο ξεθώριασµα και την απώλεια της
στιλπνότητας, επιλέγοντας και χρησιµοποιώντας Υπερανθεκτικά χρώµατα πούδρας.

Προτεινόµενα διαστήµατα συντήρησης
σε σχέση µε το περιβάλλον:
Περιβάλλον

Περιγραφή

Πρόγραµµα Καθαρισµού

Ήπιο

Επαρχία, µακριά από παράκτιες,
βιοµηχανικές και αστικές περιοχές

Kάθε 6 µήνες

Μέτριο

Aστικό περιβάλλον, στην ενδοχώρα, µακριά
από βαριά βιοµηχανική δραστηριότητα

Kάθε 3 µήνες

Δριµύ

Παράκτιο ή παραθαλάσσιο περιβάλλον,
σε απόσταση 1,5 χλµ. από την ακτή

Kάθε 2-4 εβδοµάδες

Ποια είναι η σωστή διαδικασία καθαρισµού της
επιφάνειας των βαµµένων profil αλουµινίου και τι
πρέπει να αποφεύγουµε;
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Αφαιρέστε προσεκτικά τους ρύπους µε ένα βρεγµένο µαλακό σφουγγάρι ή πανί. Να αφαιρείτε
το συντοµότερο δυνατόν ρετσίνια από δέντρα, ακαθαρσίες από έντοµα κτλ. γιατί µε τον χρόνο, την
ηλιακή ακτινοβολία και τη ζέστη σκληραίνουν και είναι δυσκολότερο να αφαιρεθούν. Ο
καθαρισµός πρέπει να γίνεται σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 30 °C και όχι σε ώρα κατά την
οποία η ηλιακή ακτινοβολία είναι υψηλή και άµεση.
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Χρησιµοποιήστε µία απαλή βούρτσα, µαλακό σφουγγάρι ή πανί και ένα ήπιο καθαριστικό
σπιτιού ή αυτοκινήτου, για την αφαίρεση λοιπών υπολειµµάτων. Σε καµία περίπτωση µη
χρησιµοποιήσετε µεταλλικές βούρτσες, σύρµα, σκληρά σφουγγάρια, γυαλόχαρτο, υγρά
καθαριστικά µε λειαντική ικανότητα ή απορρυπαντικά σε σκόνη, καθώς θα χαράξουν µόνιµα την
επιφάνεια του χρώµατος. Παρακαλούµε, να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, ότι η χρήση καθαριστικών
που απαιτούν τη χρήση γαντιών, δε συνιστάται και θα πρέπει να αποφεύγεται διότι µία τέτοια
επισήµανση αποτελεί ένδειξη, ότι το καθαριστικό είναι πολύ δυνατό και εποµένως ακατάλληλο για τον
καθαρισµό της βαµµένης µε πούδρα επιφάνειας.
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Μετά τον καθαρισµό, ξεπλύνετε τη βαµµένη επιφάνεια προσεκτικά µε καθαρό νερό και
σκουπίστε για να στεγνώσει. Η χρήση νερού από γεώτρηση δε συνιστάται, καθώς η
περιεκτικότητά του σε µεταλλικά στοιχεία και άλατα, µπορεί να κάνει λεκέδες και να προκαλέσει
προβλήµατα στο χρώµα µακροπρόθεσµα.
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Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά που έχουν ως βάση σκληρούς διαλύτες. Εάν είναι αναγκαίο
να αφαιρεθούν υλικά από την επιφάνεια, όπως χρώµατα ή κόλλα, και η χρήση διαλύτη είναι
απαραίτητη, τότε θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο ήπιος διαλύτης, όπως white
spirit, νέφτι, ισοπροπανόλη ή αλκοόλη (οινόπνευµα). Προσπαθήστε για τον ελάχιστο χρόνο επαφής και
στο τέλος ξεπλύνετε µε καθαρό νερό. Συνιστούµε πάντα µια δοκιµή σε µία µικρή όχι ιδιαίτερα εµφανή
επιφάνεια, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δε θα προκληθεί καµία βλάβη ή αλλαγή της απόχρωσης.
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Εάν απαιτείται πιο έντονο καθάρισµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα απαλό λειαντικό (όπως µία
υψηλής ποιότητας καθαριστική κρέµα αυτοκινήτου), το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε
τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Προσοχή! Στα µεταλλικά και µατ χρώµατα δεν είναι
δυνατή η χρήση σκληρών µεθόδων καθαρισµού καθότι ακόµη και τα ήπια λειαντικά καθαριστικά
µπορεί να καταστρέψουν το χρώµα. Οποιοσδήποτε καθαρισµός ή επισκευή προέρχεται από τη χρήση
λειαντικού ή από τρίψιµο, θα πρέπει να αποφεύγεται, καθότι θα έχει ως αποτέλεσµα τον
αποχρωµατισµό, την αλλοίωση της απόχρωσης και ως εκ τούτου, την ανεπανόρθωτη ζηµιά του
χρώµατος και υποβάθµιση του προφίλ. Σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις δε συνίσταται η
χρήση σκληρών λειαντικών.
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Σε περίπτωση χρήσης λιπαντικού στους µηχανισµούς κατά τη συντήρησή τους, καθαρίστε
άµεσα το λιπαντικό από τη βαµµένη επιφάνεια µε ένα βρεγµένο πανί. Διαφορετικά, υπάρχει
κίνδυνος αλλοίωσης του χρώµατος αν η βαµµένη επιφάνεια µε το λιπαντικό εκτεθεί στον ήλιο.
Ένα από τα πλεονεκτήµατα των υπερανθεκτικών χρωµάτων πούδρας µε υφή αµµοβολισµένης
είναι το εύκολο καθάρισµα, λόγω της ειδικά σχεδιασµένης επιφάνειας. Δε συνιστάται η χρήση
λειαντικών, ήπιων ή σκληρών. Καθαρίστε την επιφάνεια σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες.
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Για πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο πωλήσεών µας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας
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