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Instruktion för mottagning och förvaring av glasade väggpartier


Produkten är relativt tung. Därför måste man använda ett betryggande stöd vid lossning,
lyftning och annan hantering.



Pallar skall lyftas med gaffelredskap (ex. truck) så som anges med pilar på lastpallen.



Produkten är avsedd för inomhusbruk och ska därför hanteras som en möbel.



Placera produkten inomhus så snart den har lossats. Lämpligt klimat för mellanlagring på
byggplatsen är temperaturer mellan +15C och +25C och relativ fuktighet (RF) mellan 40 och
60%.



PRODUKTEN ÄR VATTENKÄNSLIG OCH SKALL SKYDDAS FRÅN VÄTA!



Beträffande mottagningskontroll hänvisas till ABM92.

Skötsel- och underhållsinstruktion
För att undvika fuktskador i och under glaspartier skall följande anvisningar följas vid byggstädning/städning:
 Vid lokaler med golv belagda med plastmatta eller annan beläggning för våttorkning bör
följande särskilt uppmärksammas:



Matt-/golvfabrikanternas generella råd och anvisningar skall följas.



Skurning/våttorkning skall utföras så att vatten INTE rinner in under partiets undersida
eller blir stående inunder glaspartier eller dörrkarm. Ev. fritt vatten mot partier/karmar skall
torkas upp omedelbart. Detta gäller också om fukt/vatten hamnar mot golvlisten.



Om vatten runnit in under partiet skall byggentreprenörens meddelas snarast så att
lämpliga åtgärder kan vidtas.

Glas putsning
Utförs med trasa och fönsterputsmedel (ej svamp + gummiraka). Torka noga utefter glasets kanter så att fukt
inte tränger in i glasspåret.

Rengöring av ramdetaljer/fyllningar
Torka med trasa lätt fuktad med vatten samt mild tvållösning (följ fabrikantens anvisningar).
Torka av med torr trasa
OBS!
Använd ej slipande rengöringsmedel, slipande svamp/(ex. Scotch Brite) eller trasa av “mirakeltrasa”-typ.
OBS! Övrigt
Vid städning av omgivande golv var sparsam med vatten. Det finns en överhängande risk att vatten rinner in
under väggkonstruktionen och kan orsaka skador.

Bättring av målade ytor
För att laga mindre skador, måla försiktigt med samma kulör på ytan.
Vid större skador bör ytan först slipas lätt för att färgen ska vidhäfta innan målning sker.
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