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Drift och Skötselinstruktion för produkter från VYTAB
Bultförband

Kontrolleras okulärt en (1) gång/år

Varmförzinkade produkter

Vid skada genom nötning eller annan mekanisk påverkan skall det
skadade stället borstas av och eventuell rost borttages med
stålborste. Sedan målas skadan med en zinkrik färg typ kallgalv.
Om det är stora skador måste behandlingen med zinkrik färg göras
flera gånger. Det kan även vara lämpligt att blästra ytan före
målning.
En skada lagad med zinkhaltig färg måste kontrolleras minst varje
år eftersom denna behandling inte har samma livslängd som en
varmförzinkad yta. Vid mycket stora skador bör produkten
varmförzinkas om på nytt. Varmförzinkade ytor får inte utsättas för
frätande ämnen. Detta äventyrar de rostskyddande egenskaperna.

Målade produkter

Skador lagas genom att skadan slipas så att inga lösa färgkanter
finnes. Allt damm torkas bort och skadan grundmålas. Täckfärgen
appliceras med pensel eller spruta. Viss skiftning av glans och kulör
kommer att uppstå men den försvinner med tiden.

Ytbehandling av lackat trä

Trädetaljerna är lackade med 2 komponents syrahärdande lack av
fabrikat Beckers.
För att träet skall behålla sin ytfinish, skall det vid normalt slitage
behandlas en gång per år. I trappor där belastningen är hård bör
denna behandling göras utföras två till tre gånger per år.
Var noga med att bättra nedslitna ytor innan träytan skadas. Innan
bättring måste träytan vara ren och torr. Vid behov ruggas ytan
genom lätt slipning med fint sandpapper. Större skador på trä skall
omgående lagas av fackman.

Ytbehandling oljat trä

Trädetaljerna är fabriksoljade med Kinesisk träolja
Träet inoljas rikligt 2-3 veckor efter montage. Inoljning av
trädetaljerna måste ske kontinuerligt vid behov beroende på
slitage, värme och solljus. Större skador skall omgående lagas av
fackman.

Rengöring stål

Sker med en svag lösning av vanligt rengöringsmedel (Ej
syrabaserat).

Rengöring lackat trä

Tvätta trädetaljerna med en fuktad trasa i ljummet vatten med
syntetiskt tvättmedel utan alkalier.
Fläckar som ej kan avlägsnas med rengöringsmedel kan tvättas
med en trasa fuktad med lacknafta(Häll ej vätskan på ytan).

Rengöring oljat trä

Rengöring sker med en vattenfuktad trasa.

Matta på steg eller plan

Rengöring av matta skall ske enligt mattillverkarens
rekommendationer. Om mattan lossnar från underlaget i kanter
eller dylikt, görs följande. Försök lossa mattan lite mer än vad som
lossnat, gör rent underlaget ordentligt och återlimma med lim typ
”kontaktlim”.

Glas

Glas skall rengöras med fönstertvätt eller med handdiskmedel och
vatten. Glas monterade med klämfästen skall efterdras efter 3
månader samt därefter oklulärt kontrolleras 1 ggr/ år.

Terazzo slipade steg av
betong

Se separat skötseinstruktion.

