
 
            

Üzemeltetői Kézikönyv - Karbantartási  utasítás 
 

(Az ALMA-REND Kft. által értékesített termékekre, szerkezetekre vonatkozóan) 
 
Annak érdekében, hogy a termék  szerkezete hosszú ideig kifogástalan legyen be kell tartani 
az alábbiakat: 
Karbantartás : 
Porfestett acél szerkezetek karbantartása:  
A termék porfestett acél szerkezetének (beleértve adott esetben a porfestett pr lemez 
burkolatot is) kívülről befelé induló korrodálásának megakadályozása és a homogén 
festékréteg megtartása érdekében a szerkezetet évente három alkalommal  dokumentált 
módon le kell tisztítani. 
Fokozott szennyeződésnek kitéve a tisztítást sűrűbben kell elvégezni. 
Az egyik tisztítás feltétlenül a téli időszak végén legyen a hómentesítés során esetlegesen 
a szerkezetre került szennyeződések eltávolítása miatt.  
Fa felületek karbantartása : az anyagmozgás következtében keletkezett repedések és a 
festés hosszú távú, állagmegóvó minőségének megtartása érdekében az átvételtől számított 
egy éven belül (de nem később, mint az átvételt követő első tavaszi időszakban) az 
üzembentartónak a szerződés keretében beépített faelemeket átcsiszolás és portalanítás 
után egy réteg lazúr festéssel kell ellátnia, melyet 12 hónaponként meg kell ismételni. 
Egyéb felületek (műanyag, üveg, beton, műkő) karbantartása: szükség szerinti időben 
Tisztítás 
A porfestett acél szerkezetek (beleértve adott esetben a porfestett pr lemez burkolatot 
is) felületek tisztítása enyhén mosószeres vízzel történjen . Egyéb oldószerek, hígítók vagy 
agresszív tisztítószerek használata a felületek mattulását, sérülését okozhatják. 
A műanyag felületek tisztítása: a tisztításhoz szappanos vizet vagy olyan mosószert 
használjunk, mely dörzsölő, karcoló adalékot nem tartalmaz. Oldószer vagy alkáli tartalmú 
tisztítószerek alkalmazása tilos!  
Az üveg felületeket  a háztartásban használt, semleges mosószerekkel lehet tisztítani, 
melyhez kézmeleg vízzel enyhén benedvesített, puha ruhát használjon. Ne alkalmazzon 
szemcsés súrolószereket, illetve karcolást okozó eszközöket.  
A fa felületeket  a háztartásban használt, semleges mosószerekkel lehet tisztítani, melyhez 
kézmeleg vízzel enyhén benedvesített, puha ruhát használjon. Ne alkalmazzon szemcsés 
súrolószereket, illetve karcolást okozó eszközöket.  
A beton, műkő felületeket  a háztartásban használt, semleges mosószerekkel lehet 
tisztítani, melyhez kézmeleg vízzel enyhén benedvesített, puha ruhát használjon. Ne 
alkalmazzon szemcsés súrolószereket, illetve karcolást okozó eszközöket.  
Javítás : 
 acél szerkezet festés javítási technológia:   
A festett vázszerkezeten  keletkezett  sérüléseket (horzsolás, ütődés, stb.) azonnal ki kell 
javítani az alábbiak szerint : 

 Sérült felület tisztítása, réteglépcsők megszüntetése  
 Javítási felület és környékének zsírtalanítása ( tisztító spray) 
 Acél vázszerkezet esetén alapozó horgany felvitele ( zinc spray) 

           száradás után 
 szín felvitele javító spray-el  
A  javító spray oldószeres alapú , a porlakk színével  azonos színű  legyen. 

            
    


