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Tips voor het reinigen en onderhouden van geanodiseerd aluminium:
•
Voorkom beschadiging van de anodiseerlaag.
•
Zorg ervoor dat tijdig en correct wordt gereinigd.
•
Inspecteer de anodiseerlaag na één of twee reinigingsbeurten.
•
Gebruik voor het reinigen van overige nabij gelegen delen geen reinigingsmiddelen
die de anodiseerlaag aantasten.
•
Gebruik voor het reinigen geen schurend middel, zoals: staalborstels, staalwol, schuurpapier e.d.
•
Gebruik niet krassende en pH-neutrale reinigingsmiddelen. (pH 6-8)
•
Maak de delen na reinigen zorgvuldig schoon met een schone vochtige doek met zoet water.
Zeezouten dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden.
•
Zorg voor een goede conservering van de anodiseerlaag, bijvoorbeeld door het gebruik van
een conserverende was na reiniging.
•
Schenk speciale aandacht aan bewegende delen en voegen.
•
Vraag in het geval van twijfel advies bij ESD Systeemwanden B.V.
Tips voor het reinigen en onderhouden van proﬁelen voorzien van coating:
•
Voorkom beschadiging van de beschermlaag.
•
Draag zorg voor tijdige en correcte reiniging.
•
Inspecteer de coating na één of twee reinigingsbeurten.
•
Gebruik voor het reinigen van overige nabij gelegen delen geen reinigingsmiddel die de coating
van de proﬁelen kan aantasten.
•
Gebruik voor het reinigen geen schurend middel, zoals: staalborstels, staalwol, schuurpapier e.d.
•
Maak de delen na reinigen zorgvuldig schoon met een schone vochtige doek met zoet water.
•
Zorg voor een goede conservering van de coating, bijvoorbeeld door het gebruik van een
conserverende was na reiniging.
•
Schenk speciale aandacht aan bewegende delen en voegen.
•
Vraag in het geval van twijfel advies bij ESD Systeemwanden B.V.
Tips voor het reinigen en onderhouden van glaselementen/glaspanelen:
•
Was de glazen ruiten met een vochtige doek. Overvloedig gebruik van water kan schadelijk
zijn voor de glaselementen. (gebruik eventueel een mild schoonmaakmiddel in uw water)
•
Gebruik geen corrosieve en schurende of slijpende schoonmaakmiddelen of materialen.
•
Voeg geen spiritus toe aan het water, dit zorgt bij herhaaldelijk gebruik voor een blauwe waas
op het glas.
•
Let erop dat er geen cementwater of andere gelijksoortige producten op het glas komen, dit
kan veretsing van het glasoppervlak tot gevolg hebben. Deze producten moeten direct en met
water verwijderd worden, omdat deze vlekken naderhand niet meer te verwijderen zijn.
•
Vraag in het geval van twijfel advies bij ESD Systeemwanden B.V.
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Tips voor het reinigen en onderhouden van stalen wand panelen
•
Stof e.d. verwijderen door gebruik van een schone vochtige doek voorzien van een mild
schoonmaakmiddel.
•
Gebruik geen corrosieve en schurende of slijpende schoonmaakmiddelen of materialen.
•
Gebruik niet krassende en pH-neutrale reinigingsmiddelen. (pH 6-8)
•
Het stalen oppervlak met een schone vochtige doek zonder schoonmaakmiddel goed afnemen,
zodat de resten van het reinigingsmiddel verdwijnen.
•
Bij sterke verontreiniging van het stalen oppervlak is het aan te raden bovenstaande stappen te
herhalen.
•
Na het vochtig reinigen is het belangrijk de wand droog te wrijven met een schone doek.
•
Vraag in het geval van twijfel advies bij ESD Systeemwanden B.V.
Tips voor het reinigen en onderhouden van stalen whiteboard panelen
•
Voor het eerste gebruik dient het whiteboard eerst afgenomen te worden met een schone,
vochtige doek.
•
Voorkom beschadiging van de whiteboardlaag.
•
Gebruik te allen tijde whiteboardmarkers op alcoholbasis, andere stiften zijn hiervoor niet geschikt
en zullen lastig, of zelfs niet te verwijderen zijn.
•
De markeringen die u gemaakt hebt met de daarvoor bestemde whiteboardmarkers pas uitvegen
na de benodigde droogtijd. Dit voorkomt het ontstaan van vlekken.
•
Gebruik 1 x per week whiteboard cleaner voor het reinigen en herstellen van uw stalen whiteboard.
De vloeistof verwijdert achtergebleven stiftresten en ontvet het whiteboard oppervlak. Uw stalen
whiteboard wordt daardoor weer helder van kleur, en wist bovendien gemakkelijker uit bij uw
volgend gebruik.
•
Zorg dat u regelmatig uw whiteboard schoonveegt met de daarvoor bestemde veger, dit voorkomt
eventuele indroging.
•
Mochten er hardnekkige vlekken op uw whiteboard achterblijven dan kunt u de oude vlekken
overtrekken met whiteboardstift, hierdoor lost de ingedroogde stift op en is de oude vlek makkelijker
te verwijderen.
•
Vraag in het geval van twijfel advies bij ESD Systeemwanden B.V.
Tips voor het reinigen en onderhouden van spaanplaat
•
Bij lichte vervuiling zoals vingerafdrukken, stof, vuil, potloodstrepen;
reinigen met een papieren doek, zachte droge of vochtige doek of eventueel met een spons.
•
Indien gebruik wordt gemaakt van vochtige reiniging altijd droogwrijven met een zachte doek.
•
Bij normale vervuiling schoonmaken met warm water, een schone zachte, doek, spons of borstel.
•
Gebruik eventueel een mild schoonmaakmiddel zonder schurende bestanddelen.
•
Na reiniging direct afnemen met een een schone vochtige doek zonder schoonmaakmiddel en
droogwrijven met een schone droge doek.
•
Vraag in het geval van twijfel advies bij ESD Systeemwanden B.V.
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Tips voor het reinigen en onderhouden van wanden voorzien van Durafort
•
Vinyl wandbekleding met een textiele of non-woven rug is volledig afwasbaar en vuiligheid
kan worden verwijderd m.b.v. een geschikt reinigingsmiddel en een vochtige doek.
•
Maak indien mogelijk gebruik van een natuurspons met schoon en warm leidingwater.
eventueel voorzien van een mild reinigingsmiddel. Hierna direct met een schone vochtige
doek zonder schoonmaakmiddel afnemen.
•
Reinig de wandbekleding altijd van onder naar de boven. Door reiniging van boven naar
beneden kunnen strepen ontstaan in het vinyl waardoor deze kan gaan verkleuren.
•
zorg ervoor dat de vinyl goed wordt gedroogd. Doe dit m.b.v. een katoenen of papieren doek.
•
Probeer nooit te wrijven.
•
Gebruik een zachte borstel om de diepere delen in het vinyl te kunnen reinigen.
•
Gebruik nooit een synthetische spons, omdat deze de vinyl blijvend kan beschadigen.
•
Gebruik geen reinigingsproducten voorzien van oplosmiddelen, nagellakverwijderaar, lakverdunners
en pijnboomolie.
•
Maak geen gebruik van bleekmiddelen omdat deze na enig verloop van tijd voor verkleuring van
het vinyl kan zorgen.
•
Probeer bij twijfel eerst uw reiniging uit op een klein stukje van het materiaal of vraag advies bij
ESD Systeemwanden B.V.
Tips voor het reinigen en onderhouden van HPL deuroppervlakken
Bij dagelijks onderhoud of bij lichte vervuiling:
•
Een schone doek dompelen in water met een mild schoonmaakmiddel.
•
De doek uitwringen en het gehele deuroppervlak afnemen.
•
Indien nodig, het deuroppervlak droog wrijven met een schone doek.
Bij grondige reiniging of bij sterke vervuiling:
•
Stof e.d. verwijderen door instructies “dagelijks onderhoud” op te volgen.
•
Zorg voor goede ventilatie!
•
Formi-clean strong of een gelijkwaardige product (bijv. aceton) op een doek aanbrengen,
zodat dit goed nat het deuroppervlak schoonmaakt en alle vuil en/of vlekken oplost.
•
Het deuroppervlak met een schone vochtige doek goed afnemen, zodat de resten van het
reinigingsmiddel verdwijnen.
•
Indien nodig, handeling 3 en 4 herhalen.
•
Bij sterke verontreiniging van gestructureerde oppervlakken is het aan te raden een zachte
borstel te gebruiken.
•
Let op! Bepaalde lijmen, vooral twee componentenlijmen, laten zich vaak niet verwijderen na
uitharding.
•
Vraag in het geval van twijfel advies bij ESD Systeemwanden B.V.
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