SKÖTSELANVISNINGAR
ALLMÄNT
•
•
•
•

Alla lokala och nationella säkerhetsföreskrifter skall alltid beaktas.
Köp Swisspearl® fasadskivor/system från auktoriserade återförsäljare.
Använd Swisspearl® fasadskivor/system endast för de ändamål som tillverkaren
rekommenderar.
Tillverkarens samtliga rekommendationer avseende konstruktion, lagring, bearbetning,
montering och rengöring av Swisspearl® fasadskivor/system skall beaktas.

KONSTRUKTION OCH MONTERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollera före montering att:
detaljritningar har godkänts av Swisspearl® återförsäljare
rätt infästningar och tillbehör har levererats till arbetsplatsen.
Underlag skall konstrueras av statiker/entreprenör. Termisk utvidgning/kontraktion skall beaktas
genom användning av fixerade/flexibla infästningar.
Skarvar i stödprofiler skall sammanfalla med skivfogar.
Kontinuerlig luftcirkulation, nerifrån och upp, skall vara säkerställd bakom Swisspearl® fasadskivor.
Montera inte Swisspearl® fasadskivor/system direkt på väggytor av något slag.
Använd inte fogmassa av något slag i samband med Swisspearl® fasadskivor.
Limning är inte tillåten.
Använd inte EPDM-foglister på underlag av lättmetall.
Använd skruvar på träunderlag och nitar på underlag av lättmetall, använd inte skruvar i lättmetall.

LAGRING OCH HANTERING
•
•
•

•
•
•
•

Lyft pallar korsvis, håll gafflarna åtskilda för att förhindra att pallen böjs. Gaffellängden skall
motsvara pallen.
När en pall lyfts med kran se då till pallen är fäst i tillräckligt antal lyftpunkter för att förhindra att
den böjs.
Staplade Swisspearl® skivor skall förvaras under tak. Om det inte är möjligt (t.ex. på bygg
arbetsplats) skall presenning användas för att täcka pallarna (pallarnas fabriksemballage är
inte tillräckligt).
Pallar/staplar skall alltid placeras horisontellt och inte ligga på marken.
Låt aldrig skivor glida mot varandra. Lyft skivor separat för att undvika att de repar varandra.
Varje stapels höjd skall inte överstiga 50 cm, stapla inte mer än två pallar. När skivor läggs i
staplar skall folie placeras mellan varje skiva för att skydda ytan. Skydda staplar på lämpligt sätt.
Tillverkarens alla etiketter, instruktioner, anvisningar för projektering och utförande måste
finnas tillgängliga för all personal på byggarbetsplatsen. När skivor läggs i staplar eller på pallar
måste instruktionerna fästas på den nya stapeln/pallen så att de är lätta att se.
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bearbetning OCH HANTERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bearbeta Swisspearl® fasadskivor med elverktyg med dammsugning.
Bearbeta Swisspearl® fasadskivor med elverktyg som tillverkaren rekommenderar.
Ta genast bort damm som hamnar på skivan vid bearbetningen.
Använd aldrig såg med vattenkylt blad.
När en skiva har kapats måste varje kant  tätas med LUKO impregneringsvätska.
Låt inte LUKO impregneringsvätska rinna ut på skivans yta.
Låt entreprenörer som är utbildade av Swisspearl® /återförsäljare montera Swisspearl®
fasadskivor/system.
Se till att det inte finns damm på skivans fram- och baksida när den monteras.
Använd skyddskuddar om en skiva skall sättas ned på kanten så att den inte skadas.

rengöring
•
•

•
•

Rengör inte Swisspearl® fasadskivor med en torr metod.
Ta genast bort cementfläckar genom att applicera en 10 %-ig ättiksyrelösning, låt blandningen
verka i 5 - 20 minuter men låt den inte torka. Skölj därefter med rent, kallt vatten. Använd vid
behov en högtryckstvätt,
40 - 80 bar, testa alltid denna metod på ytor som inte syns.
Rengör aldrig en fasad i direkt solljus.
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