PUHASTAMINE JA HOOLDUS
PANEELIDE PUHASTAMINE
Pärast paigaldust või korrapärase hoolduse
jaoks võib olla vajalik paneelide puhastamine.
Puhastage paneelid veega 25–30 cm kauguselt
survega kuni 27,5 bar.
Tugevalt määrdunud alade puhastamiseks võib
kasutada nõrka pesuvahendit ja/või pehmete
harjastega pintslit.
Ärge laske pesuvahendil paneelidel kuivada.
Loputage see kohe pärast puhastamist.

VÄRVIVIGADE PARANDAMINE
Värvivigade parandamiseks mõeldud värv
peab olema tehtud välispindade jaoks ja 100%
akrüüllateksist. Värvi sobitamiseks võtke
paneel värvi- või ehituspoodi kaasa.
Eraldage paranduskohad maalriteibi või muu
nõrga kleepuvusega teibiga. Kui paneelide
paigalduseks on kasutatud kruve, millest
tekkinud augud on täidetud tsemendikihiga,
tupsutage värv pinnale vatipulgaga.
Kasutage vatipulka väikeste ja 2,54 cm suurust
svammpintslit suurte kriimustuste
parandamiseks. Tupsutage pinda õrnalt, et
vähendada värvikulu.

VÄLISPINDADE
AKRÜÜLLATEKSVÄRVI
EEMALDAMINE
Märja värvi eemaldamine – kui värv on veel märg,
loputage ala puhta veega ning hõõruge kergelt
puhta lapi või pehme pintsliga.
Poolkuiva värvi eemaldamine – kui värv ei ole veel
täielikult kuivanud, loputage ja puhastage nagu
ülalpool, seejärel hõõruge kergelt alkoholiga, et
eemaldada järelejäänud värv. Loputage uuesti
vee ja puhta lapiga.
Kuiva värvi eemaldamine – palun vaadake värvi
eemaldamise juhendit järgmises osas.

MUU VÄRVI JA GRAFITI
EEMALDAMINE
Nichiha paneelidel on katsetatud
grafititüüpi märgistuste eemaldamiseks
järgmisi tooteid.* Neid tsitrusebaasil
tooteid võib kasutada ka paneelide
puhastamiseks. Paneelid pihustati nii sisekui välitingimustesse mõeldud
aerosoolvärviga ja jäeti kuivama üle öö.
Seejärel kasutati värvieemaldusvahendeid
vastavalt tootja juhistele.
Kõikide toodetega saavutati häid tulemusi.
Tulemus võib muutuda sõltuvalt värvi
kogusest, mida on vaja eemaldada. Jälgige
kõiki tootja juhiseid ja katsetage enne
suurel alal kasutamist väljapaistmatu ala
peal.
*JapEst Group OÜ ei vastuta
värvieemaldusvahendite tekitatud kahju eest.

Citristrip
www.citristrip.com
Katsetatud tooted:
Citristrip Striping Gel – 0,95 l purk Citristrip
Stripping Aerosol - 0,53 l aerosool

Goof Off Graffiti Remover
www.goof-off.com
Katsetatud tooted:
Goof Off Aerosol – 0,47 l aerosool
Goof Off – 0,65 l pihusti

Tagaway
www.tagaway.com
Katsetatud tooted:
Tagaway – 0,95 l pihusti

Zinsser
www.zinsser.com
Katsetatud tooted:
Zinsser Graffiti Remover and Stripper -

0,47 l pihusti
Võib kasutada ka ülaltoodud toodete
analooge.

VÄIKSEMAD PARANDUSED
Eraldage vigane koht nõrga teibiga, näiteks
maalriteibiga. See kaitseb ümbritsevat ala
ning aitab luua ühtlasemat ja puhtamat
parandust. Harjake/hõõruge kergelt
eraldatud pinda, et eemaldada lahtised
osakesed.
Täitke ettevaatlikult ettevalmistatud pind
tsemendimaterjaliga, nagu MH Ready
Patch või analoog, ning siluge see. Oodake,
kuni kiht kuivab täielikult.
Pärast kuivamist siluge koht õrnalt ning
kandke sellele parandusvärv vatipulgaga.
Oodake, kuni värv on kuivanud, ning
eemaldage seejärel teip.

PANEELI ASENDAMINE
Seadke ketassae lõike sügavus pisut
väiksemaks kui materjali paksus, et saag ei
kahjustaks paneelide all olevaid materjale.
Lõigake kahjustunud paneel saega
väiksemateks osadeks, et seda oleks lihtsam
eemaldada. (Joonis 49)
Eemaldage kahjustunud paneel. (Joonis 50)
Lõigake ära 5 mm laiune osa alumise paneeli
tagumisest liiteosast. (Joonis 51)
Kui vajalik, lõigake paneeli, et saada sobiv laius.
Kasutage 10 mm eraldajat ning asetsege see uue
paneeli kohale alumisse serva, vahetult alumise
paneeli kinnituste või algusriba kohale. (Joonis
50)
Valmistuge asetama uut paneeli oma kohale.
Tõstke paneel paika, asetades kõigepealt paika
ülemise serva. Puurige kruvide jaoks kohad 5
mm paneeli alumisest servast ning kinnitage
paneel kruvidega paika. (Joonis 52)
Täitke tekkinud kruviaugud vastavalt peatükile
„Viimane tegevus“.

*Kui vahetatav paneel on kõige ülemine või
asub akna all, lõigake paneeli ülemine serv
õigesse mõõtu ja jätke alumine liitekoht
terveks. Lisage seinale paneeli ülaosa kohale
eraldaja.
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