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ONDERHOUDSSCHEMA VOOR GLASWEEFSEL AFGEWERKT MET EKOTEX
EXTRA HYGIENE MUURVERF
EKOTEX Wandafwerking moet net zo behandeld worden als een andere afwerking, zodat de
wand een langdurige uitstraling houdt. Het onderhoud bij wanden met glasweefsel is eenvoudig,
echter het onderhoud dient zorgvuldig en regelmatig te gebeuren om de levensduur van de wand
te vergroten. Informeer vooraf of bepaalde reinigingsmiddelen zijn toegestaan.
De reinigingsfrequentie en – intensiteit is afhankelijk van de vervuiling en de periode. De
normale verontreinigingen kunnen de wandafwerking niet beïnvloeden.
Door vervuiling kan op de lange duur verkleuringen ontstaan. Deze verontreinigingen moeten
afhankelijk van het gebruik wekelijks worden schoongemaakt.
Eventuele mechanische beschadigingen moeten tijdig worden gemeld en worden hersteld, zodat
er geen vervolgschade kan ontstaan door bijv. vochtophoping. Schades kunnen worden hersteld,
afhankelijk van de grootte met EKOTEX EXTRA HYGIENE. Indien ook de grondlaag
beschadigd is, zal er eerst een primerlaag moeten worden aangebracht. Uiteraard moet vooraf
eerst het wandgedeelte wat hersteld wordt, goed gereinigd worden.
De wand mag pas vol belast worden nadat de wandafwerking geheel is doorgehard, in zijn
algemeenheid zijn dit min. 8 dagen. Bij extreem slechte weersomstandigheden kan dit ook langer
zijn.
Om de levensduur te verlengen is het sterk aan te bevelen de gecoate wanden regelmatig te
controleren op mechanische defecten of andere technische afwijkingen. Eventuele
beschadigingen moeten direct worden hersteld om vervolgschade te voorkomen.
Een wand afgewerkt met EKOTEX EXTRA HYGIENE is schoon te maken met behulp van de
gewone huishoudelijke reinigingsmiddelen, of conform onderstaand reinigingsadvies.
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Reiniging en onderhoud van wanden afgewerkt met EKOTEX EXTRA HYGIENE.
De keuze van reinigings-, ontvetting- en conserveringsmiddelen is afhankelijk van de functie van
de wand en de vervuilingsgraad.
Algemeen reinigingsvoorschrift
Bij normale vervuiling reinigen met RELIUS Powerclean. Voor het dagelijks onderhoud
kunnen ook gangbare desinfecteermiddelen worden toegepast Wij hebben een ook chemische
bestendigheidslijst meegestuurd met diverse desinfecteermiddelen.
Reinigen van vervuilde wanden
Wanden die worden blootgesteld aan sterke vervuiling, kunnen het beste worden behandeld met
RELIUS Powerclean in een hogere concentratie, zodat er een sterke reinigende en ontvettende
werking ontstaat.. Zie de chemische bestendigheidslijst van EKOTEX EXTRA HYGIENE, die
als bijlage is toegevoegd. Afhankelijk van de vervuiling wordt met verschillende oplossingen in
water gereinigd. Bij periodiek reinigen met sterkere oplossingen wordt eerst geschrobd, daarna
het vuile sop van de wand verwijderd en vervolgens nagespoeld met schoon water. Wanneer de
noodzaak bestaat dagelijks reinigen in verband met speciale eisen, b.v. in toiletruimten.
EKOTEX PERIODIEK SCHILDERWERK
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Noot: zoals in het reinigingsschema is vermeld is de onderhoudscyclus voor een groot gedeelte
afhankelijk van het gebruikt. De genoemde jaartallen zijn een gemiddelde hiervan, maar kunnen
afwijken van de werkelijkheid
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