REINIGEN EN ONDERHOUD
STENI gevelplaten
ONDERHOUD
U dient jaarlijks een visuele inspectie uit te voeren van de gevelplaten om te zien of vervuiling,
temperatuurwisselingen, weersomstandigheden, veranderingen in de structuur van het gebouw of andere
eigenschappen van het composietmateriaal van het gebouw de stabiliteit en het uiterlijk van de gevel hebben
beïnvloed.
Controleer de volgende punten en tref zo nodig de juiste maatregelen:
 Controleer of de gevel goed is gereinigd
 Controleer op uiterlijke tekens/schade door bijv. vandalisme, botsingen enz.
 Controleer de integriteit van de bevestigingspunten en de onderliggende structuur

KEUZE VAN REINIGINGSMIDDELEN
Steni producten kunnen worden gereinigd met de meeste reinigingsmiddelen die geschikt zijn om huizen te
reinigen. Volg de productinstructies. Kies een reinigingsmiddel dat geschikt is voor hetgeen u dient te
verwijderen. Als u twijfelt raden we u aan het product eerst te testen op een klein gebied, of om contact op te
nemen met een professionele reinigingsfirma.
Stof afkomstig van snijden of boren:
Verwijder voor montage eventueel stof, als gevolg van zagen en/of boren, met gecomprimeerde lucht en een
droge borstel of met een doek en een alkalische ontvetter.
Verf (graffiti), vernis, vlekken etc.:
Neem contact op met een professionele reinigingsfirma.
Olie, vet, uitlaatgassen etc.:
Gebruik een ontvettingsmiddel zoals een aromatisch oplosmiddel of een autoreinigingsmiddel. Afspoelen met
veel water.
Algen, mos, vuil etc.:
Gebruik een licht alkalisch of neutraal reinigingsmiddel. Steni raadt u aan een gewoon reinigingsmiddel voor
de buitenkant van huizen te gebruiken.

REINIGING
U kunt voor Steni platen gewoonlijk een hogedrukspuit gebruiken met een druk van maximaal 100 bar. We
raden u aan de spuitkop op 20 tot 30 cm van de platen te houden. Hogedrukreiniging met heet water (meer
dan 70 0C) is gewoonlijk zeer efficiënt en is uit milieuoverwegingen te prefereren boven het gebruik van
chemicaliën.
STENI Colour, STENI Vision, STENI Agri en STENI Protego. Gevelplaten die zeer goed bestand zijn tegen
de meeste veelvoorkomende chemische substanties. Ze zijn ook bestand tegen ontsmettingsmiddelen.
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STENI Nature, STENI Terra en STENI Protego Sand bevatten kalksteen. Wanneer u met een
hogedrukspuit werkt, bestaat er altijd een kans dat er steentjes uit het oppervlak losraken. Wees
voorzichtig. Het gebruik van zuurhoudende reinigingsmiddelen wordt afgeraden omdat ze verkleuring
veroorzaken. De platen kunnen worden gegrond en geïmpregneerd om het reinigen te vereenvoudigen.
Neem contact op met een professionele reinigingsfirma.

OPMERKING: Gebruik altijd de aanbevolen veiligheidsuitrusting en spoel de gevel na
afloop af met veel water.
STENI AS behoudt zich het recht om de productsamenstelling en -specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
STENI AS is niet verantwoordelijk voor drukfouten.
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