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MATERIAALITIEDOT

Arvo / tieto

Kauppanimike (tarkka)
Käyttötarkoitus
Valmistuttaja
RT-kortin numero
Tuotekoodi
EAN koodi
Värisävy
TALO 90 tunnus
Paloluokitus
Päästöluokka

Cembrit Cover
Valmiiksi 100 % akrylaattimaalilla tehdasmaalattu kuitusementtinen julkisivulevy ulkokäyttöön
Cembrit

info@cembrit.fi
www.cembrit.fi

Useita eri mittoja ja paksuuksia saatavissa, jokaisella eri koodi, myös mittoihin sahattuna
Useita eri mittoja ja paksuuksia saatavissa, jokaisella eri koodi
Tehtaan vakiovärit ja RAL- tai NCS -sävyt (ei kirkkaita signaalivärejä)
Euroluokka A2-s1, d0 (EN 13501-1:2002 mukaan).
-

KUNNOSSAPITOTIEDOT
Elinkaarioletus, vuotta

>50

Kunnossapitojaksot

tarvittaessa

Kunnossapito-ohjeet
Tavallisesti kuitusementtijulkisivuverhoilu ei vaadi suurempaa hoitoa sen kestävyyden, ominaisuuksien ja toiminnan
ylläpitämiseksi. Ympäristövaikutukset saattavat kuitenkin vaikuttaa julkisivuverhoilun ulkonäköön. Siksi on suositeltavaa tarkistaa
säännöllisesti julkisivulevytyksen kunto mukaanlukien tuuletusraot, liitokset ja kiinnitykset.
Mahdollisten vaurioiden nopea paikallistaminen ja korjaaminen turvaa julkisivuverhoilulle pitkän kestoajan. Jos levy menee
mekaanisesti rikki, esim. iskun takia, on parasta vaihtaa rikkoutuneen levyn tilalle heti uusi levy.
Korjausmateriaalit / varaosat
Rikkoutuneet levyt korvataan uusilla.
Kiinnitysmateriaalit ja -tarvikkeet
Ruuvit tai niitit ruostumatonta terästä ( tai alumiinirankajärjestelmässä alumiininiitit) ja Cembrit Oy:n asennusohjeiden
mukaisia.
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YLLÄPITOTIEDOT
Hoito- ja huolto-ohjeet
Tarkistuslista vuosihuoltoa varten:
- Tarkista levyn taustan tuuletusvälin toimivuus, puhdista tarvittaessa tuuletusvälit ikkunoiden vesipeltien, räystäspellityksen ja
sokkeliliittymien osalta.
- Tarkista erityisesti liittymäpellitysten kunto ja toimivuus. Tarkista myös kiinnikkeiden kunto ja kiinnitys.
- Puhdista levyt mahdollisesta liasta, kasvustosta jne.
- Poista / karsi tarvittaessa julkisivun kuivumista ja tuulettumista häiritsevää kasvustoa läheltä julkisivua.
Huoltomaalaus
Kohteen rakenteellisten ratkaisujen, sijainnin ja ympäristön olosuhteiden yms. johdosta likaantunut julkisivu voidaan pestä ja
huoltomaalata tarvittaessa. Suorita ennen maalausta huolellinen julkisivun pesu sekä noudata maalauksessa maalintoimittajan
työohjeita.

Julkisivun peseminen
Julkisivulevyt voidaan pestä kylmällä / haalealla vedellä ja tarvittaessa voidaan lisätä laimeaa yleispesuainetta (kotitalouskäyttöön
tarkoitettua pesuainetta, Ph <10), jossa ei ole liuotinaineita. Aloita alhaalta ylöspäin ja hyvin rajatuilla alueilla. Huuhdo runsaalla
vedellä kunnes julkisivu on täysin puhdas. Ennen varsinaisen pesun aloittamista on suositeltavaa testata valittua
pesumenetelmää pienemmälle alueelle tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi.

Hoito- ja huoltotarvikkeet
Ei erityistä.
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