Het reinigen en onderhouden
van TRESPA ® METEON ®

Dit document is uitsluitend bestemd als algemene aanbeveling. Trespa verstrekt deze richtlijnen en alle test-, en ontwerp
gegevens en informatie betreffende regelgeving alleen voor informatiedoeleinden en adviseert met klem dat de klant,
projecteigenaar en architect onafhankelijk advies inwinnen bij een gecertificeerde bouwkundige en/of constructeur over
toepassing en installatie, en over het voldoen aan de ontwerpvereisten, van toepassing zijnde voorschriften, wet- en regelgeving
en testnormen. Raadpleeg de lokaal toepasselijke verordeningen en ontwerpvereisten om juist gebruik zeker te stellen.
Algemeen
Trespa® Meteon® heeft een gesloten, poriënvrij oppervlak waardoor vervuiling niet kan binnendringen. Bovendien is
Trespa® Meteon® buitengewoon bestand tegen een groot aantal chemicaliën waaronder veel verschillende niet-agressieve en
agressieve reinigingsmiddelen.
Hoewel Trespa® Meteon® vrijwel onderhoudsvrij is, kan het raadzaam zijn de panelen na installatie op locatie en vervolgens
eenmaal per jaar schoon te maken, afhankelijk van het type toepassing en de mate van zorgvuldigheid waarmee ze bewerkt
en gemonteerd zijn.
Vuil voorkomen
Ontwerpoverwegingen
Het effect van vervuiling op decoratieve panelen is afhankelijk van de oorzaak. Een egale stoflaag valt minder snel op dan
geconcentreerde vuile en stoffige strepen en vlekken die door aflopend regenwater ontstaan. Geconcentreerde vuilsporen
kunnen worden voorkomen door:
防
防
防

druipranden toe te passen bij overstekken;
platte snelmontageschroeven voor Trespa® Meteon® te gebruiken;
	ervoor te zorgen dat verticale voegen zich niet bevinden boven het midden van een ander paneel

Constructieoverwegingen
Enige vervuiling tijdens de bouw valt niet te vermijden, maar onnodige vervuiling moet voorkomen worden:
防

	verwijder stickers en labels onmiddellijk na montage;

防

	werk secuur met kitten en lijmen;

防

	plak paneelranden af bij schilderwerk aan kozijnen;

防

	verwijder ernstige vervuiling, als gevolg van bijvoorbeeld gemorste verf, cement of teer vóór deze indroogt.

Reiniging en reparatie
Trespa®-panelen kunnen vuil worden door stof, vuile handafdrukken of algengroei. Maar er kunnen zich ook ernstigere
problemen voordoen zoals roetafzetting, hardnekkige graffiti of ongelukken op de locatie. Er zijn diverse speciale
reinigingsmiddelen verkrijgbaar, specifiek geschikt voor deze verschillende types verontreiniging. Gebruik geen
reinigingsmiddelen met een schuur- of slijpwerking. Gebruik alleen schone sponzen, zachte nylonborstels of doeken en
vermijd borstels met harde, stugge haren. Volg de aanwijzingen van de fabrikant altijd nauwgezet op. De aanbevolen
concentraties en inwerktijden mogen niet worden overschreden.. Een goed reinigingsresultaat is afhankelijk van de
oplosbaarheid van de vervuiling onder invloed van het gebruikte reinigingsmiddel. Sommige producten, zoals
tweecomponenten verfsystemen, polyurethaan, siliconen of andere polymeren zijn niet oplosbaar. Daardoor is het zeer
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moeilijk om deze producten te verwijderen. Het onvolledig verwijderen van deze stoffen of deze verwijderen met een
ongeschikt product kan resulteren in een blijvende film op de panelen. Dit restant kan een ongelijkmatige verkleuring van het
oppervlak veroorzaken. De garantiebepalingen van Trespa zijn niet van toepassing indien er sprake is van gebrekkige of foutief
uitgevoerde reiniging. Let bij het gebruik van reinigingsmiddelen op de (nationale) veiligheids- en milieuvoorschriften.
Schoenpoets, waskrijtjes, stiften en krijt
Zelfs hardnekkige vlekken als schoenpoets en waskrijtjes zijn met een organisch oplosmiddel gemakkelijk van de panelen
te verwijderen. Spoel de panelen met water schoon en veeg ze af om strepen te voorkomen. Coderingen die aangebracht
zijn met potlood of waskrijt en coderingen die gedurende langere tijd blootgesteld zijn geweest aan weer en wind zijn
moeilijker te verwijderen.
Verf
Oplosmiddelhoudende verf verwijderen met een organisch oplosmiddel. Panelen naspoelen en afwissen om strepen te
voorkomen. Tweecomponentenverf direct verwijderen met water of een organisch oplosmiddel. Na uitharding is deze
soort verf niet meer te verwijderen.
Lijmen, kitten en kunstharsen
Als u lijmen, kitten of kunstharsen gebruikt, dient u altijd de instructies van de fabrikant te raadplegen. Dit is niet alleen
nodig voor de gebruiksinstructies, maar ook om te kunnen vaststellen of het product geschikt is om het gewenst
reinigingsresultaat te bereiken. Oplosmiddelhoudende producten verwijderen met een organisch oplosmiddel. Panelen
naspoelen en afwissen om strepen te voorkomen. Tweecomponentenlijm of kunsthars direct verwijderen met water en/of
een organisch oplosmiddel. Siliconenkit afwrijven met een droge, schone doek en eventuele restanten verwijderen met
een siliconenverwijderaar. Na uitharding zijn deze producten niet meer te verwijderen.
Cementsluiers en kalk
Verwijderen met geconcentreerde zure reinigingsmiddelen (bijv. zoutzuur). Panelen goed naspoelen met schoon water en
droogwrijven.
Vet en vuil
Regen, wind, verkeer en industriële vervuiling zullen na verloop van tijd een lichte tot matige laag vuil op de
paneeloppervlakken veroorzaken. Afhankelijk van de mate van vervuiling die is afgezet, kunt u de panelen jaarlijks,
tegelijk met het glazenwassen of met langere tussenpozen met behulp van een ruitenwasmiddel reinigen. Stof,
modderspatten, olie en vette en vieze handafdrukken zijn gemakkelijk te verwijderen door de panelen met een universeel
huishoudelijk reinigingsmiddel te wassen. Spoel de panelen met water schoon en/of veeg ze af na het wassen om strepen
te voorkomen.
Groene aanslag
Algen en mossen kunnen ontstaan op plaatsen die koel en vochtig blijven en waar nauwelijks direct zonlicht komt.
Dankzij het gesloten oppervlak van Trespa® Meteon®-panelen dringen algen en mossen niet in het oppervlak waardoor
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ze gemakkelijk te verwijderen zijn.
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Graffiti
Dankzij het gesloten oppervlak van Trespa® Meteon® dringen verven, lakken, lijmen, inkt en andere ‘graffiti-materialen’
niet in het oppervlak. Deze kunnen daarom gemakkelijk verwijderd worden mits ze oplosbaar zijn in water Indien dit
niet het geval is, gebruik een organisch oplosmiddel of speciale graffitireiniger. Om strepen te voorkomen dienen panelen
goed nagespoeld en droog geveegd te worden.
Beschadigingen
Indien als gevolg van vandalisme krassen ontstaan op het oppervlak van Trespa® Meteon®, dan kunnen deze gerepareerd
worden door een weinig acryllak met een fijn kwastje in de krassen aan te brengen. Deze “reparatieverf ” is in vrijwel alle
standaard Trespa®-kleuren leverbaar. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Trespa voor nadere
informatie over beschikbaarheid. Panelen die onvoorzien breken dienen vervangen te worden.

Disclaimer
Deze afdruk is door u gegenereerd vanaf www.trespa.info (“Website”). Door de Website te bezoeken en dit document af te drukken, hebt u de
Gebruiksvoorwaarden van de Website geaccepteerd. Raadpleeg de Website voor alle voorwaarden die van toepassing zijn op dit document.
Niet alle systemen die in dit document getoond worden, zijn per definitie geschikt voor alle toepassingen en alle rechtsgebieden. Wij voorzien u
van test-, en ontwerpgegevens en informatie betreffende regelgeving alleen voor informatiedoeleinden en adviseren u met klem dat u of een
andere gebruiker van dit document onafhankelijk advies inwint over de naleving van de ontwerpvereisten, van toepassing zijnde verordeningen,
wet- en regelgeving en testnormen. Raadpleeg uw lokale verordeningen en ontwerpvereisten om juist gebruik zeker te stellen. Trespa aanvaardt
geen aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van dit document.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten en andere rechten met betrekking tot de inhoud van de Website en van
deze afdruk die gegenereerd is vanaf de Website (waaronder begrepen logo’s, handelsmerken, servicemerken, software, databases, audio, video,
tekst en foto’s) zijn eigendom van Trespa en/of de desbetreffende licentiegevers. Trespa®, Meteon®, Athlon®, TopLab®, TopLabPLUS ®,
TopLabECO-FIBRE ®, Virtuon®, Volkern®, Trespa Essentials® en Mystic Metallics® zijn gedeponeerde handelsmerken van Trespa.

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee
samenhangende prestaties van Trespa zijn onderworpen aan de Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V. zoals op 11 april 2007
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg te Venlo (NL) onder nummer 24270677,
welke beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa website www.trespa.com.

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee
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samenhangende prestaties van Trespa North America, Ltd. zijn onderworpen aan de ‘Trespa General Terms and Conditions of Sale’, welke
beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa North America Ltd. website, www.trespa.com/na. De tekst van deze algemene
verkoopvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
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