FDV Profilpas-profiler
Denne FDV gjelder som generell informasjon i forbindelse med rengjøring og vedlikehold av profiler
og tilbehør fra Profilpas S.p.A, Italy, i ulike materialer. For en fullstendig FDV-dokumentasjon,
benyttes produsentens utarbeidede dokumentasjon på engelsk for forvaltning, drift og vedlikehold
utarbeidet for hvert enkelt produkt.
Aluminium
Profiler i aluminium har ikke noe spesielt vedlikeholdsbehov og blir rengjort med fargeløs alkohol
fortynnet med vann eller vanlige rengjøringsmidler, dog ikke syrebaserte (f.eks. saltsyre eller
flussyre). Til rengjøringsoppgaver brukes mange ulike merker rengjøringsmidler fra mange
produsenter. Det finnes generelt tre produkttyper:
• Alkaliske (basiske)
• Nøytrale
• Sure
Til rengjøring anbefales et nøytralt rengjøringsmiddel fortynnet med vann og påfølgende skylling i
rent vann, med bruk av svamp eller klut uten slipevirkning for å forhindre riper og/eller annen skade
på elokseringen, glansen eller lakken. Husk på følgende under rengjøringen:
• Ikke bruk syre eller alkaliske rengjøringsmidler, siden disse kan skade aluminiumen.
• Ikke bruk produkter og/eller materialer med slipevirkning
• Ikke bruk organiske løsemidler på lakkerte overflater.
• Ikke bruk rengjøringsmidler med ukjente kjemiske sammensetninger.
• Ikke påfør rengjøringsmiddelet direkte på overflaten som skal rengjøres.
• Under rengjøringen skal overflatene være relativt kjølige (maks 30 °C) og ikke utsettes for direkte
sollys.
• På samme måte skal rengjøringsmidlene være kjølige (maks 30 °C), og spylerutstyr må ikke
benyttes.
I alle tilfeller skal den siste fasen av rengjøringen alltid være en grundig og tilstrekkelig skylling med
vann på den delen som er blitt behandlet, umiddelbart etterfulgt av tørking med en myk klut eller
fille. Vedlikehold med poleringsmidler eller lignende er unødvendig. Følg anvisningene på
produktets emballasje og rengjør profilen raskt og nøyaktig, for å unngå mulige rester av sement,
tetningsmasse eller lignende som kan skade overflatelagene.
Rustfritt stål
Overflater i rustfritt stål kan poleres med egnede produkter som er vanlige å finne i butikker.
Rustfritt stål er enkelt å rengjøre og svært hygienisk. Den jevne, ikke-porøse overflaten gjør det
spesielt vanskelig for bakterier og andre mikroorganismer å feste seg og overleve.
Det er bare nødvendig å følge noen enkle retningslinjer for å holde ståloverflatene perfekt
vedlikeholdt: Det er tilstrekkelig å vaske med varmt vann og såpe, skylle rikelig og tørke etter med
en myk klut.
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Hvis overflaten er utsatt for luftforurensning eller aggressive stoffer, anbefales regelmessig
rengjøring av de rustfrie profilene for å holde overflaten uendret og forebygge korrosjon.
På børstede overflater må rengjøring alltid foretas i samme retning som mønsteret, aldri på tvers av
det. For riper, bruk et rengjøringsmiddel/poleringsmiddel beregnet for rustfritt stål og en myk klut.
Følgende må aldri under noen omstendighet benyttes til rengjøringen:
• Rengjøringsmidler som inneholder saltsyre, flussyre eller blekemiddel. Unngå at rengjøringsmidler
som inneholder klor, er i direkte kontakt med overflaten, med mindre kontakttiden er svært kort og
det umiddelbart skylles med rikelige mengder vann.
• Rengjøringsmidler i skurepulverform som kan skade profilens overflatebehandling.
Unngå at ting og verktøy i vanlig stål (f.eks. børster eller stålull som normalt brukes til å fjerne
overflødig mørtel eller lignende produkter) kommer i kontakt med profiler i rustfritt stål over en
lengre periode. Ellers kan de overføre jernpartikler (forurensning) og forårsake rustflekker på
overflaten. Unngå at fuktige materialdeler eller svamper er i kontakt med overflater i rustfritt stål
over en lengre periode, for å unngå stygge vannmerker.
Messing
Profiler i messing har ikke noe spesielt vedlikeholdsbehov og blir enkelt rengjort med alkohol
fortynnet med vann eller vanlige rengjøringsmidler som ikke er syrebaserte.
Til rengjøring anbefales et nøytralt rengjøringsmiddel fortynnet med vann og skylling i rent vann,
med bruk av svamp eller klut uten slipevirkning for å forhindre riper og/eller annen skade på
overflaten. Bruk svamper eller kluter uten slipevirkning for å unngå å ripe opp overflaten. Til
vedlikehold bør det benyttes et vanlig poleringsmiddel (for eksempel Sidol).
PVC
Profiler i PVC har ikke noe spesielt vedlikeholdsbehov og blir enkelt rengjort med fargeløs alkohol
fortynnet med vann eller vanlige rengjøringsmidler som ikke er syrebaserte. Skyll grundig med rent
vann etter rengjøringen. Bruk en svamp og/eller klut uten slipevirkning for å unngå riper og/eller
skade på overflaten.
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